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KÄRANDE
Svenska Hamnarbetarförbundet, Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg
Ombud: advokaten Anders Karlsson, Advokatfirman Axelsson & Karlsson,
Box 3388, 103 68 Stockholm
SVARANDE
1. Sveriges Hamnar, Box 5384, 102 49 Stockholm
2. APM Terminals Gothenburg AB, 556785-6306, Box 2125,
403 13 Göteborg
Ombud: chefsjuristen Andreas Modig, Transportföretagen TF AB,
Box 5384, 102 49 Stockholm
SAKEN
kollektivavtalsbrott

Bakgrund
Sveriges Hamnar är sedan 1974 bundet av kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet (Transport), hamn- och stuveriavtalet. Det senaste träffade
avtalet gäller för perioden den 1 maj 2017–30 april 2020. Avtalstiden har förlängts.
Mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet (Hamnarbetarförbundet) gäller sedan den 5 mars 2019 kollektivavtal, även det benämnt hamnoch stuveriavtalet, för perioden den 5 mars 2019–30 april 2020. Avtalet har
prolongerats till och med november 2020.
De två kollektivavtalen är i huvudsak likalydande.
APM Terminals Gothenburg AB (bolaget) är medlem i Sveriges Hamnar och
därmed bundet av båda kollektivavtalen. Bolaget bedriver stuveriverksamhet i
Göteborgs hamn.
Parterna är ense om att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal träffades senare än
Transports avtal och att Hamnarbetarförbundet kände till att Sveriges Hamnar var
bundet av avtalet med Transport när Hamnarbetarförbundets kollektivavtal träffades.
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I båda kollektivavtalen finns i 6 § i bilaga 3 följande bestämmelse.
6 § Rast, måltidsuppehåll och pauser
1. Rast
Med rast avses avbrott i den dagliga arbetstiden under vilket arbetstagaren inte är
skyldig att stanna kvar på arbetsstället. Längden och förläggningen av raster skall
anges på förhand så noga som omständigheterna medger och skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.
Rast skall förläggas så att arbetstagare inte utför arbete mer än 5 timmar i följd.
Avvikelse får göras genom lokal överenskommelse. Sådan avvikelse förutsätter att
berörda arbetstagare beviljas motsvarande kompensationsledighet eller ges lämpligt
skydd.

Tvist har uppstått mellan parterna om bolaget, genom att ha underlåtit att till
Hamnarbetarförbundets medlemmar ange längden och förläggningen av raster på
förhand, brutit mot 6 § i bilaga 3 i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal.
Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.
Arbetsdomstolen har med parternas samtycke avgjort målet utan huvudförhandling. Parterna har inte åberopat någon skriftlig bevisning.
Yrkanden och inställning
Hamnarbetarförbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till
förbundet betala allmänt skadestånd med 50 000 kr för kollektivavtalsbrott.
Arbetsgivarparterna har bestritt talan och inte vitsordat något belopp som skäligt i
och för sig.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
För hamnarbetarnas arbete i Göteborgs hamn är bolaget genom medlemskap i
Sveriges Hamnar bundet av två i huvudsak likalydande kollektivavtal, nämligen
hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport samt hamn- och
stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet.
I 6 § i bilaga 3 i båda kollektivavtalen finns en reglering om rast, enligt vilken
längden och förläggningen av raster ska anges på förhand så noga som omständigheterna medger och vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.
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Det är ostridigt att bolaget under 2020 vid ett antal tillfällen, bl.a. den 17 maj
2020, inte på förhand informerade berörda arbetstagare, däribland Hamnarbetarförbundets medlemmar, om förläggningen av raster i enlighet med nyss nämnd
bestämmelse.
Parterna är också ense om att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal träffades
senare än Transports avtal och att Hamnarbetarförbundet kände till att Sveriges
Hamnar var bundet av avtalet med Transport, när Hamnarbetarförbundets kollektivavtal träffades.
Tvisten gäller om Hamnarbetarförbundet har rätt till skadestånd av bolaget för
brott mot regeln om rast i hamn- och stuveriavtalet, som tecknats mellan Sveriges
Hamnar och Hamnarbetarförbundet.
Rättsliga utgångspunkter
Arbetsdomstolen har vid flera tillfällen tagit ställning till tvister som föranletts av
att en arbetsgivare är bunden av två kollektivavtal för samma arbete i en och
samma verksamhet (se AD 2020 nr 66 med där gjorda hänvisningar).
I AD 1974 nr 14 uttalade Arbetsdomstolen följande.
Enligt arbetsdomstolens mening bör frågan om rättsverkningarna av att en arbetsgivare finnes vara bunden av två konkurrerande kollektivavtal för samma verksamhet betraktas ur en vidare synvinkel än som blir fallet om uppmärksamheten riktas
bara på någon eller några enstaka förpliktelser enligt avtalen. Kollektivavtal av
riksavtalskaraktär [...] innefattar en mycket detaljerad och långtgående reglering av
de anställningsvillkor som skall gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare. Därtill
kommer att anställningsvillkoren får sitt innehåll inte bara av kollektivavtalets
uttryckliga bestämmelser utan också av den avtalstillämpning och praxis i övrigt
varom avtalsparterna är ense. Fastän de skilda kollektivavtalen av riksavtalstyp
väsentligen behandlar samma huvudfrågor är det givet att avvikelserna mellan
avtalen är talrika. I många hänseenden kan också det ena avtalet innehålla föreskrifter som saknar motsvarighet i ett annat avtal. I större eller mindre utsträckning
kan också avtalen vara direkt oförenliga i den mening som antyddes i de båda nyss
angivna avgörandena från 1930-talet. Även om någon sådan oförenlighet i visst fall
inte kan konstateras, innebär det likväl betydande olägenheter av främst praktisk
natur att tillämpa två konkurrerande kollektivavtal vid sidan av varandra för samma
verksamhet, om ej avtalen i allt väsentligt har samma innehåll eller eljest är på förhand omsorgsfullt samordnade till varandra. Är avtalen på sådant sätt samordnade,
föreligger inte något fall av konkurrerande kollektivavtal. [...] Det är ett självfallet
arbetsgivarönskemål att ha endast ett kollektivavtal att följa för viss arbetstagargrupp inom ett och samma verksamhetsområde. Från arbetstagarsidan betraktas
frågan på likartat sätt. Ett fackförbund som sluter kollektivavtal för visst verksamhetsområde har en naturlig önskan att vara ensam avtalspart på arbetstagarsidan för
den grupp av arbetstagare som avtalet gäller. En samtidig tillämpning av två konkurrerande kollektivavtal för samma arbetstagargrupp innebär inte bara att ett
naturligt krav på ordning och reda i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare åsidosättes utan för också med sig betydande tillämpningssvårigheter. Mot
denna bakgrund torde det bäst överensstämma med den allmänna uppfattningen på
arbetsmarknaden att anse att om viss verksamhet finnes vara reglerad av två konkurrerande kollektivavtal företräde ges åt det ena avtalets bestämmelser om anställningsvillkor. Undantag från vad som nu har sagts kan givetvis vara motiverade av
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omständigheter av särskild beskaffenhet. I valet mellan två konkurrerande avtal
måste i varje fall som huvudregel gälla att det först tillkomna avtalet har företräde.

Utöver de skäl som domstolen angav i AD 1974 nr 14 kan framhållas att det följer
av rättspraxis att ett kollektivavtal normalt innebär att en arbetsgivare gentemot
kollektivavtalsmotparten är skyldig att tillämpa avtalet även på utanförstående
arbetstagare (se t.ex. AD 2014 nr 31). En arbetsgivare kan såldes normalt inte
tillämpa andra villkor än de som finns i det först träffade kollektivavtalet på medlemmar i den andra arbetstagarorganisationen, utan att bryta mot det först träffade
kollektivavtalet.
Arbetsdomstolen har återkommande uttalat att den nu beskrivna principen
avseende anställningsvillkor gäller som huvudregel (se t.ex. AD 2020 nr 66 och
AD 1983 nr 73). Att det är fråga om en huvudregel framgår redan av AD 1974
nr 14 där domstolen framhöll att undantag från denna utgångspunkt givetvis
kunde vara motiverade av omständigheter av särskild beskaffenhet.
Arbetsdomstolen har som framgått anlagt ett delvis annat synsätt när det gäller
andra bestämmelser i ett kollektivavtal än sådana som gäller anställningsvillkor.
Med andra villkor har domstolen avsett bestämmelser som inte direkt angår rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (AD 1978 nr 111) eller bestämmelser i avtalet som gäller endast mellan avtalsparterna (AD 1974 nr 50). För
sådana villkor har domstolen uttalat att arbetsgivaren inte behöver tillämpa det
andra avtalet, om arbetsgivaren inte kan göra det utan att bryta mot det första
avtalet. Även för sådana villkor krävs dock att kollektivavtalen ska kunna tillämpas samtidigt för att en arbetsgivare ska vara skyldig att tillämpa villkoren i det
sist träffade kollektivavtalet. Det kan tänkas situationer där en tillämpning av båda
avtalen, utan att vara direkt oförenliga, likväl medför så betydande olägenheter av
främst praktisk natur att det inte kan krävas att de ska tillämpas parallellt
(AD 2020 nr 66).
I AD 2020 nr 66 – ett mål mellan samma parter som i detta mål – var den huvudsakliga tvistefrågan om bolaget var skyldigt att tillämpa en likalydande bestämmelse om att arbetstiden vid skiftarbete skulle förläggas enligt lokalt upprättat
arbetstidsschema, inte endast i relation till Transport utan även i relation till
Hamnarbetarförbundet, som var den arbetstagarpart som ingått det senare träffade
kollektivavtalet. Utan att direkt ta ställning till frågan om det aktuella villkoret
avsåg anställningsvillkor eller annat, fann domstolen att arbetsgivaren inte var
skyldig att tillämpa bestämmelsen i förhållande till Hamnarbetarförbundet och
anförde bland annat följande. Skiftscheman måste av praktiska skäl vara desamma
för samtliga hamnarbetare som berörs av kollektivavtalens tillämpningsområde
och att, om båda bestämmelserna skulle tillämpas samtidigt, krävs det att bolaget
genom förhandlingar lyckas nå likalydande lokala överenskommelser med Transport och Hamnarbetarförbundet. Även om det skulle vara teoretiskt och praktiskt
möjligt för bolaget att efter förhandlingar nå likalydande lokala överenskommelser med båda arbetstagarorganisationerna, skulle en sådan ordning dock väsentligen försvåra för arbetsgivaren eftersom båda arbetstagarorganisationerna i
sådana förhandlingar skulle inneha ett veto.
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Det ovan anförda visar att oavsett om en kollektivavtalsbestämmelse kan sägas
avse anställningsvillkor eller annat, vilket inte alltid är enkelt att bedöma, så måste
en prövning göras av om arbetsgivaren kan tillämpa det andra avtalet utan att
bryta mot det första avtalet eller på annat sätt påtagligt inskränka den rätt som
arbetstagarorganisationen i det första avtalet tillförsäkrat sig, eller om en tillämpning av båda avtalen medför betydande olägenheter.
Om den arbetstagarorganisation som träffat det senare kollektivavtalet kände till
det tidigare träffade kollektivavtalet, kan den organisationen inte få allmänt skadestånd för att arbetsgivaren i enlighet med de principer som redogjorts för inte
tillämpat det senare kollektivavtalet.
Är bolaget skyldigt att betala skadestånd till Hamnarbetarförbundet för kollektivavtalsbrott?
I 6 § första stycket i bilaga 3, om rast – i båda avtalen – anges att längden och
förläggningen av raster ska anges på förhand så noga som omständigheterna
medger.
Det är ostridigt att bolaget normalt anslår ett arbetsschema med uppgifter om
respektive arbetstagares arbetsuppgifter samt uppgifter om förläggningen av raster
under dagen genom ett anslag vid arbetsdagens början på en digital anslagstavla
och i pappersform.
Hamnarbetarförbundets talan grundar sig i att bolaget underlåtit att informera
hamnarbetarna på arbetsplatsen som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet om
förläggningen av raster, i enlighet med bestämmelsens första stycke.
Bestämmelsen innebär, enligt Arbetsdomstolens mening, en ensidig skyldighet för
arbetsgivaren i förhållande till arbetstagarna. Arbetsgivaren är således inte beroende av arbetstagarna – eller av en arbetstagarorganisation på motsidan – för att
kunna uppfylla sin skyldighet i denna del, som är fallet när en lokal överenskommelse måste nås med arbetstagarorganisationen.
Bolaget är således, enligt den aktuella bestämmelsen i kollektivavtalet med
Transport, skyldigt att informera arbetstagarna om förläggningen av raster på
förhand så noga som omständigheterna medger. Det måste antas att detta avtal
innebär att bolaget skulle bryta mot kollektivavtalet med Transport, om det inte
informerade arbetstagare som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet. De två
avtalen är samordnade på det sättet att kollektivavtalet med Hamnarbetarförbundet
inte innebär att bolaget är skyldigt att agera på något annat sätt eller vidta några
ytterligare åtgärder än vad bolaget är skyldigt att göra enligt avtalet med Transport. Följden av Hamnarbetarförbundets avtal kan beskrivas som att, om bolaget
inte informerar arbetstagarna på sätt som anges i bestämmelsen bryter bolaget inte
bara mot Transports avtal utan även mot Hamnarbetarförbundets avtal. De två
avtalen måste, enligt Arbetsdomstolens mening, i denna del sägas vara samordnade på ett sådant sätt att de inte ens är konkurrerande (jfr. AD 1974 nr 14).
En ordning, där arbetsgivaren vid skadeståndsansvar mot berörda medlemmar i
någondera organisationen och mot båda organisationerna är skyldig att informera
enligt båda arbetstagarorganisationernas kollektivavtal, kan enligt Arbetsdom-
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stolens mening inte anses väsentligen försvåra för arbetsgivaren på något sätt.
Denna skyldighet måste bolaget anses kunna uppfylla i förhållande även till
Hamnarbetarförbundet och dess medlemmar. Bestämmelserna i den delen bör
enligt det ovan anförda kunna tillämpas samtidigt och kan inte heller anses medföra olägenheter av praktisk natur för arbetsgivaren.
Enligt 6 § andra stycket i bilaga 3 till kollektivavtalen anges i första meningen att
rast ska förläggas så att arbetstagare inte utför arbete mer än fem timmar i följd. I
nästa mening anges att avvikelse får göras genom lokal överenskommelse. I sista
meningen anges att en sådan förutsätter att berörda arbetstagare beviljas motsvarande kompensationsledighet eller ges lämpligt skydd. Enligt arbetsgivarparterna
innebär denna reglering att avvikelse får göras även från första stycket och att
bestämmelsen om rast därför inte är likalydande i de båda avtalen. Hamnarbetarförbundet har anfört att hamn- och stuveriavtalets 6 § är tillämpligt utan några
lokala avvikelser eftersom parterna inte utnyttjat denna möjlighet. De har vidare
anfört att någon lokal överenskommelse inte är tillämplig på förläggning av raster.
Parterna är ense om att arbetsgivaren enligt första stycket ska informera arbetstagarna om raster på visst sätt. Oavsett om det enligt bestämmelsernas andra
stycke är möjligt för en arbetsgivare att med Transport respektive Hamnarbetarförbundet på lokal nivå träffa överenskommelse om att förändra skyldigheten
enligt första stycket, så har någon sådan överenskommelse inte träffats för bolagets del. Den eventuella möjligheten, att genom lokal överenskommelse enligt
andra stycket avtala om innehållet i första stycket, kan inte anses inverka på
skyldigheten att informera arbetstagarna om förläggningen av raster. Skyldigheten
att informera om rasterna är inte beroende av om en lokal överenskommelse
träffas.
Eftersom någon lokal överenskommelse inte finns och inte krävs, saknar det
arbetsgivarparterna anfört om möjligheten till lokal överenskommelse betydelse
för den nu aktuella prövningen.
Sammanfattande bedömning
Arbetsdomstolens ställningstaganden ovan innebär att bolaget varit skyldigt att
tillämpa bestämmelsen om att på förhand ange längden och förläggningen av
raster även i förhållande till Hamnarbetarförbundet och dess medlemmar.
Genom att bolaget ostridigt, flera gånger under 2020, bl.a. den 17 maj 2020,
underlåtit att informera bolagets arbetstagare som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet om rasterna på förhand, har det brutit mot Hamnarbetarförbundets
kollektivavtal och ska därför betala skadestånd till Hamnarbetarförbundet. Det
yrkade beloppet om 50 000 kr får anses skäligt.
Rättegångskostnader
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Arbetsgivarparterna är tappande parter och ska därför betala Hamnarbetarförbundets rättegångskostnad i målet. Hamnarbetarförbundet har yrkat ersättning
med 155 000 kr, varav 123 000 kr för ombudsarvode, 1 000 kr för tidsspillan och
31 000 kr för mervärdesskatt. Arbetsgivarparterna har, som det får förstås, överlämnat till Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av yrkade rättegångskostnader. Arbetsdomstolen finner det yrkade beloppet skäligt. Arbetsgivarparterna bör
skäligen betala hälften var av beloppet (5 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen).
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Domslut
1. Arbetsdomstolen förpliktar APM Terminals Gothenburg AB att till Svenska
Hamnarbetarförbundet betala allmänt skadestånd med 50 000 kr, för kollektivavtalsbrott.
2. Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB ska med hälften vardera
ersätta Svenska Hamnarbetarförbundet för dess rättegångskostnad med
155 000 kr, varav 153 750 kr avser ombudsarvode inklusive mervärdesskatt jämte
ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom
till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Berndt Molin, Claes
Frankhammar (skiljaktig), Daniela Eriksson, Sofie Rehnström (skiljaktig) och
Paul Lidehäll.
Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini
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ARBETSDOMSTOLEN

Domsbilaga
mål nr A 32/21

Ledamöterna Claes Frankhammars och Sofie Rehnströms skiljaktiga
mening
När det gäller de rättsliga utgångspunkterna i målet är vi eniga med majoriteten i
följande avseenden.
Prövningen huruvida det föreligger konkurrerande kollektivavtal ska ske utifrån
avtalets tillämpningsområde. Se bland annat AD 1974 nr 14 s 163 där det framgår att frågan om rättsverkningar när en arbetsgivare finnes vara bunden av två
konkurrerande kollektivavtal för samma verksamhet betraktas ur en vidare synvinkel än som blir fallet om uppmärksamheten riktas bara på någon eller några
enstaka förpliktelser enligt avtalen.
För att kunna bedöma rättsverkningarna av avtalen sker en uppdelning av
avtalens villkor i anställningsvillkor och så kallade organisationsvillkor. Uppdelningen har betydelse för vilket avtal som ska tillämpas och vid bedömning
om det föreligger skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren. Om bestämmelsen
anses utgöra anställningsvillkor ska det först tecknade avtalet tillämpas och vid
eventuellt avtalsbrott skadeståndsskyldighet inte utgå för brott mot det andra
avtalet. Om den organisation som tecknat det andra avtalet inte kände till det
första avtalet eller innehållet i avtalet kan skadeståndsskyldighet ändå föreligga
vid brott mot det andra avtalet. När det gäller organisationsvillkor görs en annan
bedömning. Utgångspunkten är då att bestämmelserna i bägge avtalen ska
tillämpas parallellt. Undantaget situationen att de bägge avtalen är motstridiga så
att tillämpningen av det andra avtalet innebär att det först tecknade avtalet inte
kan tillämpas.
I AD 1974 nr 50 s. 453 ff. uttalade Arbetsdomstolen följande.
”Det förhållandet att part redan är bunden av kollektivavtal beträffande verksamhet för vilken han sluter sådant avtal med annan motpart innebär inte i och för
sig att det senare avtalet skulle sakna rättslig verkan. Frågan om och på vilket
sätt parten skall anses skyldig att tillämpa det senare avtalet blir beroende av
vilka förpliktelser de båda konkurrerande avtalen ålägger honom. I domen
AD 1974 nr 14, som gällde ett mål av likartad karaktär, behandlade arbetsdomstolen denna fråga från principiella utgångspunkter. Domstolen gjorde därvid
skillnad mellan kollektivavtals bestämmelser om anställningsvillkor och sådana
bestämmelser i avtalet som gäller endast mellan avtalsparterna. Beträffande
bestämmelser av det förra slaget fann domstolen att företräde borde ges åt det
ena avtalet och regelmässigt borde därvid det äldre avtalet väljas. Arbetsgivaren
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ansågs i enlighet härmed inte skyldig att tillämpa anställningsvillkoren i det
yngre kollektivavtalet. Inte heller kunde skyldighet anses föreligga att utge
allmänt skadestånd för avtalsbrott, enär motparten i det yngre avtalet vid dettas
ingående kände till arbetsgivarens bundenhet av det äldre avtalet. I fråga om
sådana bestämmelser i de konkurrerande kollektivavtalen som gällde endast
mellan avtalsparterna hade man enligt arbetsdomstolens mening att se saken
annorlunda.”
Vidare framgår av AD 1978 nr 111 s. 858 bl.a. följande.
”I fråga om andra bestämmelser i ett kollektivavtal än sådana som gäller anställningsvillkor, dvs regler som inte direkt angår rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, har arbetsdomstolen anlagt ett annat synsätt. I enlighet
med allmänna rättsgrundsatser har domstolen i sådana fall antagit att arbetsgivaren blir fri från att fullgöra utfästelse i det senare kollektivavtalet endast om
utfästelsen på det sättet kolliderar med utfästelse i det tidigare avtalet att arbetsgivaren inte kan följa det ena åtagandet utan att bryta mot det andra. Om i en
sådan situation den senare utfästelsen får vika, kan dock under vissa förutsättningar skadeståndsansvar i stället uppkomma för arbetsgivaren.”
När det gäller innebörden av AD 2020 nr 66 och dess konsekvenser för detta mål
är vi oeniga med majoriteten. Vår uppfattning är att bedömningen i det målet
skedde med utgångspunkten att det omtvistade avtalsvillkoret inte kunde klassificeras.
I förevarande mål är det aktuella avtalsvillkoret ostridigt ett anställningsvillkor.
Någon bedömning huruvida det är möjligt att tillämpa de konkurrerande kollektivavtalens bestämmelser parallellt ska därför inte göras. Hamnarbetarförbundets
yrkande om allmänt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott ska alltså
avslås.
Överröstade i denna del är vi i övrigt ense med majoriteten.
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-03-09
Stockholm

Dom nr 13/22
Mål nr A 141/21

KÄRANDE
Staten genom Polismyndigheten, Box 12256, 102 26 Stockholm
Ombud: arbetsrättsjuristerna Julia Damerau Malmström och Ola Svensson,
samma adress
SVARANDE
Svenska Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm
Ombud: förbundsjuristerna Jonas Wiberg och Fredrik Westin, samma adress
SAKEN
arbetsskyldighet
Mellan staten genom Polismyndigheten (Polismyndigheten) och Svenska
Polisförbundet (förbundet) gäller kollektivavtal. Karin Svensson är medlem
i förbundet.
Arbetsgivaren har fattat beslut om att omplacera Karin Svensson från polisstationen i Älmhult till polisstationen i Ljungby. Parterna är oense om Karin
Svensson är skyldig att arbeta på polisstationen i Ljungby. Förbundet har
med stöd av 34 § medbestämmandelagen lagt tolkningsföreträde och hävdat
att hon inte har en sådan skyldighet.
Polismyndigheten har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att domstolen
ska fastställa att Karin Svenssons arbetsskyldighet innefattar en skyldighet
att utföra anvisat arbete vid polisstationen i Ljungby.
Arbetsdomstolen har interimistiskt förordnat i enlighet med Polismyndighetens yrkande.
Polismyndigheten har yrkat ersättning för rättegångskostnad med 92 400 kr,
varav 90 000 kr avser ombudsarvode.
Förbundet har medgett Polismyndighetens talan och vitsordat yrkad ersättning för rättegångskostnad.
Domskäl
Förbundet har medgett Polismyndighetens talan och vitsordat yrkad ersättning för rättegångskostnad. Käromålet ska därför bifallas och förbundet förpliktas att ersätta Polismyndigheten för dess rättegångskostnad.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen fastställer att Karin Svenssons arbetsskyldighet innefattar en skyldighet att utföra anvisat arbete vid polisstationen i Ljungby.
2. Svenska Polisförbundet ska ersätta staten genom Polismyndighetens rättegångskostnad med 92 400 kr, varav 90 000 kr för ombudsarvode, med ränta
enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom
till dess betalning sker.

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Martina Sjölund
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-03-09
Stockholm

Dom nr 14/22
Mål nr B 94/21

KLAGANDE
Gladiator Entreprenad AB, 556723-5279, Södra Långgatan 15–17,
572 55 Oskarshamn
Ombud: advokaten Daniel Möller, Advokat Daniel Möller AB,
Södra Malmgatan 7, 392 49 Kalmar
MOTPART
Tommy Ganeholt, 19711208-2933, Rönnbärsvägen 7, 382 71 Orrefors
Ombud: juristen Emil Almqvist, Absolvator AB, Box 5139,
102 43 Stockholm
SAKEN
lönefordran m.m.
ÖVERKLAGAD DOM
Kalmar tingsrätts dom den 24 september 2021 i mål nr T 348-20
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
Gladiator Entreprenad AB (Gladiator) är verksamt med entreprenad inom
mark och anläggning. Bolaget hette tidigare Kustlandets Gräv och
Maskinentreprenad AB.
Tommy Ganeholt anställdes under 2017 hos Gladiator. Han hade dessförinnan varit anställd hos Kalmarsunds Gräv och Schakt sedan 2015. Gladiator
sade den 18 december 2019 upp Tommy Ganeholt av personliga skäl.
Tommy Ganeholt väckte talan mot Gladiator vid tingsrätten. Han gjorde
gällande att uppsägningen av honom skett utan saklig grund och att han inte
blivit underrättad om att arbetsgivaren ville säga upp honom på sätt som
anges i 30 § anställningsskyddslagen samt yrkade allmänt skadestånd för
dessa brott mot anställningsskyddslagen. Han yrkade vidare att Gladiator
skulle förpliktas betala 35 170 kr avseende en månads uppsägningslön. Slutligen yrkade han 3 176 kr avseende lön som inte betalats för dels en dag då
han inte kommit in till arbetet (1 495 kr), dels två dagar då han varit ledig
under uppsägningstiden (1 681 kr).
Gladiator bestred talan.
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Tingsrätten kom fram till att Tommy Ganeholt sagts upp utan att det funnits
saklig grund för uppsägning och att han inte underrättas om uppsägningen i
förväg samt tillerkände honom allmänt skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen. Vidare förpliktade tingsrätten Gladiator att till Tommy
Ganeholt betala 35 170 kr avseende en månads uppsägningslön och 1 681 kr
avseende lön för två dagar under uppsägningstiden. Tingsrätten avslog yrkandet om ersättning för avdragen lön med 1 495 kr. Tingsrätten förpliktigade också Gladiator att betala ersättning för Tommy Ganeholts rättegångskostnader.
Gladiator har överklagat domen. Arbetsdomstolen har beviljat prövningstillstånd avseende frågorna om Tommy Ganeholt har rätt till ersättning med
35 170 kr för en månads uppsägningslön och med 1 681 kr avseende löneavdrag samt om rättegångskostnader (punkterna 1 strecksats 2 och 4 samt
punkten 3 i tingsrättens domslut).
Yrkanden m.m.
Gladiator Entreprenad AB har yrkat att Arbetsdomstolen med ändring av
tingsrättens dom ska
a) avslå Tommy Ganeholts yrkande om 35 170 kr avseende en månads
uppsägningslön,
b) avslå Tommy Ganeholts yrkande om 1 681 kr avseende lön, samt
c) befria bolaget från skyldigheten att betala ersättning för Tommy
Ganeholts rättegångskostnad vid tingsrätten, och i stället förplikta
honom att till bolaget betala ersättning för bolagets rättegångskostnader
vid tingsrätten med där yrkat belopp.
Tommy Ganeholt har motsatt sig att tingsrättens dom ändras och yrkat
ersättning för sina 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.
Domskäl
Frågorna i Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen ska ta ställning till om Tommy Ganeholt har rätt till dels
35 170 kr avseende en månads uppsägningslön, dels 1 681 kr avseende lön
som inte betalats.
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Uppsägningslön
Tvisten
Gladiator har betalat viss uppsägningslön till Tommy Ganeholt. Parterna är
ense om att han har rätt till uppsägningslön för ytterligare en månad, för det
fall det skett en övergång av verksamhet från Kalmarsunds Gräv och Schakt
till Gladiator, men är oense om så är fallet.
Den rättsliga bakgrunden
Uppsägningstidens längd bestäms i anställningsskyddslagen och i de flesta
kollektivavtal med ledning av arbetstagarens anställningstid. Vid beräkning
av anställningstiden när en arbetstagares anställning övergår till en ny arbetsgivare i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en
verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § anställningsskyddslagen, får arbetstagaren tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare (3 § anställningsskyddslagen).
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.
Någon närmare definition av vad som avses med övergång av verksamhet i
den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen finns inte i lagbestämmelsen mer än att det ska vara fråga om ”övergång av ett företag, en
verksamhet eller en del av verksamhet”. Bestämmelsen ska tolkas i enlighet
med det så kallade överlåtelsedirektivet (direktiv 2001/23/EG). I artikel
1.1 b beskrivs det som ska gå över som 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 huvudeller 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 EUdomstolen som Arbetsdomstolen (se t.ex. AD 2016 nr 59).
Arbetsdomstolens bedömning
Uppgifterna från parterna kring den påstådda verksamhetsövergången är
knapphändiga.

AD 2022 nr 14

Mars 2022 s. 16

Av Tommy Ganeholts uppgifter framgår att han hos Gladiator fortsatte att
arbeta som grävmaskinist med väsentligen samma typ av arbetsuppgifter
som hos Kalmarsunds Gräv och Schakt. Han körde dock hos Gladiator lite
större maskiner och uppdragen ändrade delvis karaktär.
Dan Strömhag, som är ställföreträdare för Gladiator, har berättat bl.a. följande. Gladiator köpte tre maskiner från Kalmarsunds Gräv och Schakt och
övertog två anställda. Kalmarsunds Gräv och Schakt hade ytterligare maskiner som såldes till andra och det fanns ytterligare personer som arbetade för
Kalmarsunds Gräv och Schakt vilka inte övergick till Gladiator. Gladiator
övertog inte någon administration. Inte heller övertog Gladiator några kunder eller pågående uppdrag, med undantag för några mindre uppdrag som
Kalmarsunds Gräv och Schakt inte var färdigt med när maskinerna såldes.
Kalmarsunds Gräv och Schakt vände sig huvudsakligen till konsumenter,
medan Gladiator huvudsakligen anlitas för något större entreprenader.
Det har, enligt Arbetsdomstolens mening, inte framkommit något i utredningen som motsäger de av Dan Strömhag lämnade uppgifterna.
Sammantaget ger utredningen, enligt Arbetsdomstolens mening, inte stöd
för att det skett en övergång av verksamhet från Kalmarsunds Gräv och
Schakt till Gladiator. Till skillnad mot tingsrätten finner Arbetsdomstolen
alltså inte utrett att det skett någon verksamhetsövergång. Vid den bedömningen är parterna ense om att Tommy Ganeholt inte har rätt till 35 170 kr
avseende ytterligare en månads uppsägningslön. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed.
Den obetalda ledigheten
Tvisten
Gladiator har gjort avdrag från Tommy Ganeholts lön med 1 681 kr och anfört att han före uppsägningen ansökt om och beviljats tjänstledigt den 27
och 30 december 2019 och att han var ledig dessa dagar.
Tommy Ganeholt har yrkat att Gladiator ska betala den avdragna summan
till honom och i huvudsak anfört han inte ansökt om ledighet och att han
dessutom var arbetsbefriad under den aktuella tiden.
Arbetsdomstolens bedömning
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att det är visat att Tommy
Ganeholt bett om och beviljats viss ledighet i slutet av december 2019.
Detta skedde innan han sades upp och de lediga dagarna inföll under uppsägningstiden.
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Gladiator och Tommy Ganeholt har alltså kommit överens om att han skulle
vara ledig i slutet av december 2019. Tommy Ganeholt hade viss inarbetad
s.k. ATF-tid (arbetstidsförkortning) som han tillgodofördes. För tid som inte
kunde täckas av ATF-tid gjorde Gladiator löneavdrag.
Det har inte framkommit eller gjorts gällande att Tommy Ganeholt har begärt att den beviljade ledigheten skulle upphävas. Inte heller har Tommy
Ganeholt gjort gällande att han kommit överens med Gladiator att han skulle
vara ledig med lön eller att ledigheten av annan anledning var förenad med
rätt till ersättning. Han har därför inte rätt till lön för de två dagarna.
Arbetsdomstolen behöver därmed inte ta ställning till frågan om Tommy
Ganeholt hade kunnat begära att den överenskomna ledigheten skulle upphävas (jfr AD 1994 nr 55 och 14 § semesterlagen).
Rättegångskostnader
Arbetsdomstolen bedömning innebär att Tommy Ganeholt vid tingsrätten
vunnit framgång med yrkandena om allmänt skadestånd men förlorat yrkandena om lön för en månads uppsägningstid och för tre dagar när han inte
arbetat. Han därmed förlorat viss del av målet vid tingsrätten. Enligt
Arbetsdomstolens mening bör han därmed tillerkännas jämkad ersättning
för rättegångskostnaderna vid tingsrätten med fyra femtedelar, till den del
dessa varit skäliga. Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att skälig
ersättning uppgår till 221 835 kr, varav 175 000 kr utgör ombudsarvode.
Gladiator ska alltså betala 177 468 kr, varav 140 000 kr utgör ombudsarvode.
Tommy Ganeholt har förlorat målet i Arbetsdomstolen och hans yrkande
om ersättning för rättegångskostnader här ska därför avslås. Gladiator har
inte yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Domslut
1. Med ändring av tingsrättens domslut
a. avslår Arbetsdomstolen Tommy Ganeholts yrkande om 35 170 kr
(tingsrättens domslut punkten 1, strecksats 2),
b. avslår Arbetsdomstolen Tommy Ganeholts yrkande om ersättning
för avdragen lön med 1 681 kr (tingsrättens domslut punkten 1,
strecksats 4) samt
c. förpliktas Gladiator Entreprenad AB att ersätta Tommy Ganeholt för
rättegångskostnader vid tingsrätten med 177 468 kr, varav
140 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på
det förstnämnda beloppet från den 24 september 2021 till dess
betalning sker (tingsrättens domslut punkten 3).
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2. Arbetsdomstolen avslår Tommy Ganeholts yrkande om ersättning för
rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Anna Middelman, Christer Måhl, Ari
Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Ewa Edström och Elisabeth Mohlkert.
Enhälligt.
Rättssekreterare: Disa Buskhe
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-03-23
Stockholm

Dom nr 15/22
Mål nr A 94/21

KÄRANDE
Industrifacket Metall, 105 52 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Sonia Ericstam, LO-TCO Rättsskydd AB,
Box 1155, 111 81 Stockholm
SVARANDE
1. Fremia, Box 16355, 103 26 Stockholm
2. Samhall Aktiebolag, 556448-1397, Box 27705, 115 91 Stockholm
Ombud för båda: chefsjuristen Sven Rosqvist, Fremia Service AB,
Box 16355, 103 26 Stockholm
SAKEN
ogiltigförklaring av avskedande m.m.

Bakgrund
Mellan parterna gäller kollektivavtal.
Samhall Aktiebolag (Samhall) är ett av staten helägt bolag som har till uppgift att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer som
Arbetsförmedlingen anvisar i enlighet med förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Insatserna enligt förordningen omfattar bl.a. skyddat arbete
och lönebidrag för utveckling i anställning. Anställningsskyddslagen är inte
tillämplig på arbetstagare som är anställda i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, se 2 § anställningsskyddslagen.
Mellan Fremia och Samhall, å ena sidan, och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Industrifacket Metall (IF Metall), Transportarbetareförbundet,
Hotell- och restaurangfacket, Handelsanställdas förbund, Seko – Serviceoch kommunikationsfacket, GS – Facket för Skogs-, Trä och Grafisk
bransch och Fastighetsanställdas förbund, å andra sidan, gäller det s.k. samhallavtalet, vilket bl.a. innefattar överenskommelsen Reglering av villkoren
för anvisade arbetare som avskedas eller sägs upp av personliga skäl från
Samhall AB (2007 års överenskommelse). Av överenskommelsen framgår
att om en arbetstagare har blivit avskedad ska avskedandet kunna förklaras
ogiltigt om skälen för avskedandet inte ens skulle ha räckt till en giltig uppsägning.
S.J. är medlem i IF Metall. Han anställdes av Samhall 1998 och hans
anställning omfattas inte av anställningsskyddslagen. S.J. avskedades den 9
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april 2021, främst mot bakgrund av vissa kontakter med en kvinnlig kollega
på appen Messenger.
Parterna är oense om det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall
saklig grund för uppsägning. För det fall Arbetsdomstolen skulle anse att det
inte funnits saklig grund för uppsägning eller laga skäl för avskedande, är de
också oense om S.J. har rätt till allmänt skadestånd för brott mot
kollektivavtalet.
Kollektivavtalsregleringen
I 2007 års överenskommelse finns följande bestämmelser.
§ 1 Med anledning av att anvisade arbetstagare anställda i Samhall AB
inte omfattas av reglerna i lagen om anställningsskydd träffar parterna följande överenskommelse.
§ 2 Parterna är överens om att en arbetstagare som sägs upp av personliga skäl ska kunna yrka att uppsägningen förklaras ogiltig om
arbetstagaren hävdar att uppsägningen skett utan saklig grund. Uppkommer tvist om uppsägningens giltighet består anställningen till
dess tvisten avgjorts. Arbetstagaren är arbetspliktig och har rätt till
lön och andra anställningsförmåner så länge anställningen består.
Domstol kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta att
anställningen ska upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid
den senare tidpunkt som domstolen bestämmer.
§ 3 Har en arbetstagare blivit avskedad ska avskedandet kunna förklaras
ogiltigt på yrkande av arbetstagaren om arbetstagaren hävdar att skälen för avskedandet inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning.
Om ett sådant yrkande framställs kan domstol besluta att anställningen trots avskedandet ska bestå till dess tvisten avgjorts.
En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande ska underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde.
[...]

Yrkanden m.m.
IF Metall har yrkat att Arbetsdomstolen ska
1 förklara att Samhalls avskedande av S.J. är ogiltigt,
2

förplikta Samhall att till S.J. betala lön med 25 450 kr per månad från
den 9 juni 2021 till och med dagen för huvudförhandling, jämte ränta
enligt 6 § räntelagen på månadsvis förfallande belopp från den 25:e
varje månad till dess betalning sker, och

3

förplikta Samhall att till S.J. betala allmänt skadestånd med 200 000 kr.
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I andra hand – för det fall Arbetsdomstolen skulle anse att det inte funnits
skäl för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning – har IF Metall
yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Samhall att till S.J. betala allmänt
skadestånd med 100 000 kr.
Arbetsgivarparterna har bestritt talan men vitsordat lönebeloppet och ränteberäkningen i och för sig.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
Tvisten avser i första hand frågan om Samhall haft laga skäl för att avskeda
eller saklig grund för att säga upp S.J. Om Arbetsdomstolen skulle komma
fram till att det inte ens funnits saklig grund för uppsägning är parterna ense
om att kollektivavtalet dem emellan innebär att Arbetsdomstolen ska
ogiltigförklara uppsägningen. Parterna är också ense om att domstolen i
sådana fall ska förplikta Samhall att betala lön till S.J. från och med den 9 juni
2021 till och med dagen för huvudförhandlingen.
Tvisten gäller också om Samhall på grund avskedandet är skyldigt att betala
allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott till S.J.
Ogiltigförklaring av avskedandet m.m.
Rättsliga utgångspunkter
Av 2007 års överenskommelse framgår att om en arbetstagare har blivit
avskedad ska avskedandet kunna förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren om skälen för avskedandet inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning. Detta innebär att avskedandet ska ogiltigförklaras om det varken funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning. Det har inte
framkommit annat än att kollektivavtalsparterna utgått från att ledning för
vad som kan utgöra laga skäl för avskedande och saklig grund för uppsägning ska hämtas från anställningsskyddslagen.
Enligt 18 § anställningsskyddslagen får avskedande ske om arbetstagaren
grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avskedande får
endast ske i flagranta fall. Det ska vara fråga om ett sådant avsiktligt eller
grovt vårdslöst förfarande, som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. Frågan om det i det enskilda fallet finns laga skäl för avskedande ska bedömas utifrån en samlad bedömning av såväl förseelsen som
omständigheterna i övrigt.
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Vad som kan utgöra saklig grund för uppsägning av personliga skäl framgår
av rättspraxis och låter sig inte sammanfattas i någon enkel formel. När det
gäller uppsägningar som sammanhänger med arbetstagarens beteende är frågan ofta om arbetstagaren brutit mot eller misslyckats med att uppfylla
väsentliga förpliktelser i anställningen som han eller hon borde känna till.
Till de förpliktelser mot arbetsgivaren som följer av ett anställningsavtal hör
att inte uppträda så hänsynslöst mot andra anställda att relationerna på
arbetsplatsen och andra arbetstagares anspråk på rimligt goda arbetsförhållanden allvarligt skadas eller äventyras (se t.ex. AD 2013 nr 12). Således ser
Arbetsdomstolen allvarligt på hot på arbetsplatsen (se t.ex. AD 2011 nr 57).
Även trakasserier av t.ex. andra arbetstagare och andra liknande beteenden
kan utgöra skäl för att skilja en arbetstagare från anställningen (se t.ex. AD
2012 nr 49). Vidare framgår av anställningsskyddslagens förarbeten och fast
praxis att en uppsägning bör vara en yttersta åtgärd först när alla andra
åtgärder att lösa problemet har uttömts. Arbetsgivaren ska normalt söka
utreda och pröva möjligheten att lösa problem på arbetsplatsen genom omplacering eller på annat sätt. Arbetstagaren ska normalt på förhand underrättas och göras medveten om hur situationen ter sig för arbetsgivaren. Om
arbetstagaren varit grovt misskötsam eller arbetstagarens agerande varit
ägnat att i hög grad rubba arbetsgivarens förtroende är det inte skäligt att
kräva att arbetsgivaren t.ex. omplacerar arbetstagaren (se t.ex. AD 2013 nr
53).
Händelseförloppet m.m.
Av utredningen har följande framkommit.
S.J. är döv sedan födseln. Han har en CP-skada som medför att hans vänstra
sida är svagare. Som barn drabbades han av epilepsi. Han har teckenspråk
som första språk. Av förhöret med hans pappa framgår att man förstod att
S.J. var döv när han var i tvåårsåldern och att han hade svårt att följa med i
skolan. Av förhöret framgår också att han har stora svårigheter att förstå och
uttrycka sig med svenskt skriftspråk och att svårigheterna rör inte bara
sådant som stavning och korrekt grammatik, utan även att förstå innebörden
av och valören hos ord. Av bl.a. förhöret med förre överläkaren i audiologi
P.B. framgår att den typen av svårigheter att kommunicera med skriftspråk
är vanlig bland personer som har teckenspråk som första språk.
Av förhören med S.J. och S.B., A.S. samt E.T. framgår följande. De tre
kvinnorna är anställda hos Samhall och har var och en vid något eller några
tillfällen under tiden december 2020–mars 2021 arbetat på samma
arbetsplats som S.J. De är hörande och talar inte teckenspråk. S.J. har under
fikaraster genom tecken kommunicerat med dem, t.ex. genom att göra pussrörelser med munnen, forma händerna till ett hjärta, symboliskt trä en ring
på sitt finger och göra kram-rörelser. S.J:s agerande har varit påträngande
och ovälkommet för de tre kvinnorna. Åtminstone en av kvinnorna har tagit
mycket illa vid sig av det inträffade. S.J. har uppgett att han avsåg att skoja
med dem. Det har inte framkommit att han fortsatt sitt agerande efter att
kvinnorna visat att de inte var intresserade. Han har inte vidrört dem.
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Beträffande det som förekommit mellan S.J. och R.M.M. visar utredningen
följande.
R.M.M. är anställd hos Samhall och de arbetade på samma arbetsplats under
ett par dagar, sannolikt i januari 2021. De har ingen annan relation än att de
varit kollegor. De är båda döva och kommunicerade med varandra på
teckenspråk. Av förhören med dem framgår att det var S.J. som sökte
närmare kontakt med R.M.M. Av förhöret med R.M.M. framgår att hon på
samma sätt som de andra tre kvinnorna upplevt S.J:s agerande som
påträngande och ovälkommet, och det finns enligt Arbetsdomstolens
mening inte något skäl att betvivla att så varit fallet.
R.M.M. har också berättat att S.J. en gång när de träffades frågade om hon
hade stringtrosor på sig och uppgett att tecknet för stringtrosor är tydligt.
S.J. har förnekat att han frågat något sådant. R.M.M:s berättelse är mer
sammanhängande och detaljrik än den som S.J. givit. Arbetsdomstolen
anser därför att hennes berättelse ska läggas till grund för domstolens
ställningstagande. Arbetsdomstolen finner alltså utrett att S.J. ställt den
påstådda frågan.
Efter att de två träffats på arbetet kontaktade S.J. henne via appen
Messenger. Kontakten kom att pågå under tiden 17 januari–23 mars 2021.
S.J. sökte kontakt med R.M.M. vid två tillfällen, den 17 och 18 januari, utan
att få svar. Hon svarade först den 21 januari, efter att han frågat varför hon
inte svarade. Under den dagen utväxlade de ett 20-tal meddelanden där S.J.
uttryckte att han ville fika med henne, men hon avböjde och uppgav att hon
hade fästman och var upptagen under januari och februari. På fråga om de
kanske kunde fika i mars, svarade hon det skulle kunna gå ”men det beror
på personer”.
Den 26 februari ringde S.J. vid två tillfällen på eftermiddagen upp R.M.M.
med videochattfunktionen på Messenger. Hon svarade inte på videochatten,
men skrev vid det andra tillfället att hon inte kunde svara eftersom hon var
på gym. Han frågade genom ett textmeddelande om han kunde få se när hon
tränade. Hon svarade att hon inte ville. Därefter växlade de meddelanden
under eftermiddagen och kvällen där S.J. uttryckte att han ville bli vän och
få prata med henne. Konversationen avslutades med att hon skrev att hon
skulle åka och hämta sin man.
Den 23 mars återupptogs konversationen med att R.M.M. skrev att hon inte
kunde träffa honom i mars eftersom hon var upptagen. S.J. föreslog att de
skulle träffas i april eller maj, varvid R.M.M. svarade att hon inte ville
eftersom hon hade familj. Därefter utväxlades ett 20-tal meddelanden där
S.J. skrev sådant som ”du ljuga mig för mycket du kan inte tala sanningen
jag vet hur kvinnor är”, ”Hur fan du tänker så vill jag bara vän med dig”,
”du förlorar jag vann”, ”du förstår inte svenska”. Detta fick R.M.M. att
svara följande.
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Du förstår inte min signal, jag har visat att jag är inte intresserad genom
att säga jag kan ej, har ej tid. jag har fästman, har barn och är inte intresserad av andra män. Respekt tack! Jag sätter här punkt nu och skriv inte
till mig mer tack

Efter detta skrev S.J. ”Du är konstigt i huvudet jag gärna möte din fästman
ok jag önskar ni är död fint att säga så” och ”Jag är ledsen du har såra mig
jag vill vara vän med dig ta fika jag haft vänta länge”.
Efter att R.M.M. informerat Samhall om det inträffade hölls ett möte med
företrädare för bolaget, en facklig företrädare och S.J. Vid mötet förnekade
S.J. initialt vad som förekommit och visade upp Messenger-konversionen
där vissa inlägg tagits bort, som Arbetsdomstolen uppfattar det, från hans
egen telefon eller motsvarande. Han bekräftade dock, efter uppmaning från
den fackliga företrädaren, att konversationen ägt rum med det innehåll som
bolagets företrädare gjorde gällande.
S.J. avskedades den 9 april 2021. I början av maj hade han kontakt med R.L.
via Messenger. R.L. är döv och känner S.J. sedan grundskolan. R.L. har
berättat följande. Han arbetade på företaget MCLife med bl.a. arbetsledande
arbetsuppgifter. Han har tidigare arbetat på Samhall och känner R.M.M.
därifrån. I början av maj skickade S.J. ett meddelande på Messenger att han
vill tala med R.L. om en ”R.” som han gissade var R.M.M., som då arbetade
som praktikant på MCLife. S.J. och R.L. hade därefter ett videosamtal. S.J.
framförde då att R.M.M. inte var lämplig för arbete på MCLife, att hon var
falsk och ljög samt framförde andra ”inte så trevliga saker” om henne. S.J.
har förnekat att han uttryckt sig på detta sätt vid videosamtalet.
Får Arbetsdomstolen beakta S.J:s agerande mot de tre kvinnorna och vid
videosamtalet med R.L.?
IF Metall har anfört att S.J:s agerande mot de tre kvinnorna och vid
videosamtalet med R.L. inte ska beaktas vid bedömningen av om
avskedandet varit lagligen grundat, eftersom dessa omständigheter inte
nämndes vid vare sig den lokala överläggningen och eller den lokala förhandlingen.
Enligt 19 § tredje stycket och 9 § anställningsskyddslagen – som i och för
sig inte är tillämpliga i målet – ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran
uppge de omständigheter som åberopas som grund för ett avskedande
respektive en uppsägning. De uppgifter som en arbetsgivare lämnar i enlighet med nämnda bestämmelser får i princip den verkan att andra omständigheter än de uppgivna inte med framgång kan åberopas vid domstol. I förarbeten och rättspraxis har det ansetts att arbetsgivaren i viss utsträckning kan
åberopa även andra omständigheter än dem som angivits i ett besked om de
ligger i linje med vad som angivits som grund för avskedandet eller uppsägningen (se t.ex. AD 2010 nr 11 och AD 2001 nr 70 och däri gjorda hänvisningar)
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Av förarbetena till anställningsskyddslagen framgår att utgångspunkten är
att en arbetsgivare vid en tvist inför domstol till stöd för en uppsägning kan
åberopa omständigheter som inträffat efter denna eller som arbetsgivaren
fått kännedom om först under uppsägningstiden (se prop. 1973:129 s. 130).
När det gäller om arbetsgivaren ska få göra gällande omständigheter som
inträffat före uppsägningen men som denne fått kännedom först därefter,
kan domstolen göra en bedömning av om det var försvarligt att arbetsgivaren inte kände till omständigheten i fråga (se AD 1985 nr 97). När det gäller
omständigheter som inträffar efter uppsägningen kan arbetsgivaren fullt ut
åberopa sådana omständigheter, i vart fall i mål där arbetstagaren yrkar ogiltigförklaring av en uppsägning (se t.ex. AD 2005 nr 61 och AD 1988 nr 67).
Motsvarande gäller vid avskedanden (se t.ex. AD 1979 nr 25).
Arbetsgivarparterna har anfört att Samhall fick kännedom om S.J:s agerande
mot de tre kvinnorna först efter att han arbetsbefriats. Påståendet vinner stöd
av vad A.S. har uppgett om att hon berättade om S.J:s agerande mot henne
för sin chef först sedan hon fått höra att S.J. gjort samma sak mot andra, och
får godtas. Det finns inga uppgifter i målet som pekar på att Samhall borde
ha vidtagit någon åtgärd för att få kännedom om omständigheterna tidigare.
Videosamtalet med R.L. ägde rum efter avskedandet. Även om anställningsskyddslagen skulle ha varit tillämplig hade domstolen således varit oförhindrad att pröva dessa omständigheter. Inte heller kravet på tvisteförhandling i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen medför att arbetsgivarparterna– som är
svaranden i målet – är förhindrade att göra gällande dessa omständigheter till
bestridande av IF Metalls talan (se t.ex. AD 1998 nr 103).
Har det funnits laga skäl för att skilja S.J. från anställningen?
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Arbetsdomstolen har funnit att S.J:s agerande mot de tre kvinnorna har varit
påträngande och ovälkommet och att agerandet har också upplevts som
obehagligt av dem, särskilt en av dem. Det ska dock framhållas att S.J:s
agerande inte har fortsatt efter att de visat att de inte var intresserade och
han har inte vidrört dem. Agerandet är utan tvivel sådant att det funnits skäl
för arbetsgivaren att ingripa mot det, och agerandet skulle ha kunnat utgöra
skäl att skilja honom från anställningen, om det fortsatt efter att han fått
klart för sig att ett sådant agerande inte är acceptabelt.
S.J:s agerande mot R.M.M. har inledningsvis, på ett likartat sätt som
beträffande de tre kvinnorna, varit påträngande och ovälkommet. Detta
gäller såväl de fysiska mötena som kontakterna via Messenger i januari och
februari 2021. Messenger-konversationen den 23 mars inleddes med att
R.M.M. först gjorde klart att hon inte ville träffas i april eller maj och senare
att hon inte alls ville ha kontakt med honom. Trots detta fortsatte han att
skriva till henne. Hans meddelande ger uttryck för en påtaglig aggressivitet
över att hon inte vill träffa honom. Enligt Arbetsdomstolens mening kan det
S.J. skrivit om att ”jag önskar ni är död” inte uppfattas som ett verkligt hot
mot R.M.M:s eller hennes familjs fysiska säkerhet. Förhöret med R.M.M.
ger heller inte stöd för att hon skulle ha uppfattat meddelandet på det viset.
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Även om uttalandet inte var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för
R.M.M:s egen eller hennes familjs liv eller säkerhet, innebär det som S.J.
skrivit den 23 mars en allvarlig kränkning av hennes önskan att få vara i
fred, och är ägnat framkalla oro att på nytt bli kontaktad av honom eller
behöva träffa honom i arbetet. Hans agerande i denna del är inte acceptabelt
och ska inte behöva tålas i ett anställningsförhållande. Detsamma gäller
hans agerande vid videosamtalet med R.L.
Vid bedömningen av om det funnits laga skäl för att skilja S.J. från
anställningen bör följande beaktas.
Samhalls uppgift är, enligt de ägardirektiv som staten givit, att skapa
meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning
som på grund nedsatt arbetsförmåga anvisats arbete hos bolaget. Av detta
måste följa att det kan ställas större krav på Samhall än på andra arbetsgivare när det gäller att vidta åtgärder för att komma till rätta med brister i
anvisade arbetstagares ageranden som har samband med deras funktionsnedsättning.
I Samhalls riktlinjer för kränkande särbehandling framgår följande.
I Samhall måste vi vara extra vaksamma då vi har grupper av anställda
som både kan bli utsatta och utsätta andra för olika former av kränkande
särbehandling. Dessa problem kan vara anledningen till att en person
anställts hos oss. Svårigheten i umgänget med andra kan innebära att
individen har svårt att sätta gränser och/eller överdriver känslor. Beteenden kan misstolkas och utnyttjas.

Av riktlinjerna framgår att man inom Samhall är medveten om att det kan
finnas en koppling mellan den funktionsnedsättning som gjort att en arbetstagare anvisats arbete hos Samhall och att arbetstagaren agerar på ett sätt
som uppfattas kränkande av andra. Riktlinjerna visar också att det inom
bolaget finns en medvetenhet om att det bland de anvisade arbetstagarna
finns personer som har svårt att värja sig mot eller är särskilt känsliga för
oönskade beteenden. Det framgår av samma riktlinjer att företaget anser att
kränkande särbehandling är ett problem som i första hand ska hanteras
genom aktiva åtgärder på arbetsplatsen.
Av förhöret med förre överläkaren P.B. och av forskningsöversikten
”Konsekvenser av språklig deprivation hos vuxna teckenspråkliga döva”,
som åberopats i målet, framgår att det förekommer att personer som är döva
sedan födseln har språkliga svårigheter som inte bara påverkar deras språk,
utan även deras kognition och exekutiva funktioner, vilket kan medföra att
personen visar beteendemässiga, sociala och emotionella störningar som
påverkar förmågan till fungerande relationer. Enligt forskningsöversikten är
sådana svårigheter vanligare bland dem som är födda under 1970-talet eller
tidigare, när dövhet ofta upptäcktes senare och döva barn undervisades
genom tal och läsa på läppar, och inte genom teckenspråk. Teckenspråk
godkändes som undervisningsspråk i utbildning för döva i början av 1980talet.
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Mot bakgrund härav och genom vad som framkommit om förhållandena
under S.J:s uppväxt och om hans agerande mot R.M.M. och de tre
kvinnorna, är det enligt Arbetsdomstolens mening i hög grad sannolikt att
hans agerande har samband med den funktionsnedsättning som gör att han
anvisats arbete hos Samhall. Av samma skäl är det sannolikt att

funktionsnedsättningen har påverkat hans förmåga att inse hur hans agerande har uppfattats av andra och att han varit i behov av stöd och vägledning i dessa avseenden.
Mot denna bakgrund anser Arbetsdomstolen att S.J:s agerande inte är sådant
att det skulle ha räckt för en giltig uppsägning. Samhall borde i stället ha
försökt att komma till rätta med problemet genom tillrättavisningar eller
andra åtgärder. Domstolen har därvid även beaktat att S.J. inte arbetade på
samma arbetsplats som R.M.M. eller de tre andra kvinnorna.
Enligt Arbetsdomstolens mening har det alltså inte funnits skäl för uppsägning. Avskedandet av S.J. ska därmed förklaras ogiltigt och Samhall ska
förpliktas betala lön från den 9 juni 2021 till och med dagen för
huvudförhandling. Om beloppet råder ingen tvist.
Skadestånd för kollektivavtalsbrott
Inledning
IF Metall har yrkat att Samhall ska förpliktas att betala allmänt skadestånd
till S.J. och i korthet anfört att Samhall brutit mot kollektivavtalet genom att
avskeda honom utan att det funnits laga skäl för avskedandet eller saklig
grund för uppsägning.
Arbetsgivarparterna har motsatt sig yrkandet och i korthet anfört att 2007
års överenskommelse innebär att det ska vara möjligt att ogiltigförklara en
uppsägning eller ett avskedande och få till stånd intermistiska förordnanden
motsvarande 34 och 35 §§ anställningsskyddslagen, men att överenskommelsen inte innebär att Samhall ska betala allmänt skadestånd om bolaget
utan laga skäl skiljer en anställd från anställningen.
Hotell- och restaurangfacket, Handelsanställdas förbund, Svenska
Kommunalarbetareförbundet och GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk
bransch, som är parter i samhallavtalet, har instämt i IF Metalls ståndpunkt.
Arbetsdomstolen bedömning
2007 års överenskommelse träffades mellan dåvarande Almega
Samhallförbundet och sju LO-förbund. Överenskommelsen ingår numera
som en bilaga i samhallavtalet som träffas mellan delvis andra parter.
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Av förhören med M.F. och Å.R., som är arbetsrättsjurister hos Almega,
framgår att Almega Samhallförbundet när 2007 års överenskommelse
träffades ansåg att överenskommelsen inte innebar att en arbetsgivare som
utan laga skäl skiljer en anställd från anställningen är skyldig att betala
allmänt skadestånd. Det finns dock inga uppgifter om att frågan skulle ha
berörts mellan parterna vid förhandlingarna. Inte heller har det framkommit
något om avtalets tillämpning som har betydelse för tolkningen av avtalet.
Av 2007 års överenskommelse framgår att den träffats med anledning av att
anvisade arbetstagare anställda hos Samhall inte omfattas av anställningsskyddslagen. Överenskommelsen innehåller bestämmelser som i sak väsentligen motsvarar 34, 35 och 40 §§ anställningsskyddslagen.
Således anges i överenskommelsen att en arbetstagare som sägs upp av personliga skäl ska kunna yrka att uppsägningen förklaras ogiltig om arbetstagaren hävdar att uppsägningen skett utan saklig grund (jfr 34 § första
stycket 1). Vidare anges att om det uppkommer tvist om uppsägningens giltighet består anställningen till dess tvisten avgjorts och att arbetstagaren är
arbetspliktig och har rätt till lön och andra anställningsförmåner så länge
anställningen består (jfr 34 § andra stycket 1 och 3). Det anges också att
domstol för tiden intill det slutliga avgörandet kan besluta att anställningen
ska upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den senare tidpunkt som
domstolen bestämmer (jfr 34 § tredje stycke). I överenskommelsen anges
vidare att om en arbetstagare blivit avskedad ska avskedandet kunna förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren om arbetstagaren hävdar att skälen
för avskedandet inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning och om ett
sådant yrkande framställs kan domstol besluta att anställningen trots avskedandet ska bestå till dess tvisten avgjorts (jfr 35 § anställningsskyddslagen).
Slutligen anges att en arbetstagare som avser att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande ska underrätta arbetsgivaren om detta senast två
veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde (jfr 40 § första
stycket 1 anställningsskyddslagen).
Innebörden av överenskommelsen kan mot bakgrund härav beskrivas som
att de nu uppräknade delarna av anställningsskyddslagen – men inte andra –
gjorts till kollektivavtalsinnehåll. Således innehåller överenskommelsen
t.ex. inte någon bestämmelse om att en uppsägning från arbetsgivarens sida
ska vara sakligt grundad (jfr 7 § första stycket anställningsskyddslagen)
eller om att ett avskedande bara får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt
sina åligganden mot arbetsgivaren (jfr 18 § anställningsskyddslagen).
Dessa omständigheter talar med styrka för att innebörden av överenskommelsen är just att en arbetstagare som sägs upp eller avskedas utan att det
finns saklig grund ska kunna få uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklarad. En arbetsgivare som säger upp en arbetstagare utan att det finns saklig grund för uppsägning har alltså inte brutit mot någon förpliktelse enligt
överenskommelsen. Däremot lär en arbetsgivare som vägrar att rätta sig
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efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller
ett avskedande göra sig skyldig till kollektivavtalsbrott och vara skyldig att
betala allmänt och ekonomiskt skadestånd enligt 54 och 55 § medbestämmandelagen.
I samma riktning talar att överenskommelsen saknar bestämmelser som
motsvarar preskriptionsbestämmelsen i 41 § anställningsskyddslagen eller
reglerna om begränsning av det ekonomiska skadeståndet i 38 och 39 §§
anställningsskyddslagen. Om avsikten varit att en arbetstagare som t.ex.
sagts upp utan saklig grund skulle ha rätt till skadestånd, är det svårt att förstå varför inte även dessa regler gjorts till avtalsinnehåll, utan att frågor om
preskription och bestämning av skadeståndets storlek i stället skulle bedömas enligt medbestämmandelagens regler.
Sammantaget kommer Arbetsdomstolen fram till att Samhall inte brutit mot
överenskommelsen genom att avskeda S.J. utan att det funnits laga skäl för
avskedande eller saklig grund för uppsägning.

Sammanfattning och rättegångskostnader
Arbetsdomstolen har alltså funnit att avskedandet av S.J. ska ogiltigförklaras
men att IF Metalls yrkande om allmänt skadestånd ska avslås.
Med den bedömningen får IF Metall anses ha vunnit målet till tre fjärdedelar och arbetsgivarparterna ska därför ersätta IF Metall för hälften av förbundets rättegångskostnader. Om beloppets skälighet råder inte tvist.
Domslut
1. Arbetsdomstolen förklarar avskedandet av S.J. ogiltigt.
2. Arbetsdomstolen förpliktar Samhall AB att till S.J. betala lön med
25 450 kr per månad från den 9 juni 2021 till och med den 2 februari 2022,
jämte ränta enligt 6 § räntelagen på månadsvis förfallande belopp från den
25:e varje månad till dess betalning sker.
3. Arbetsdomstolen avslår Industrifacket Metalls yrkande om allmänt
skadestånd.
4. Arbetsdomstolen förpliktar Fremia och Samhall Aktiebolag att med hälften vardera ersätta Industrifacket Metall för rättegångskostnader med
149 391 kr, varav 109 525 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess
betalning sker.
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Ledamöter: Jonas Malmberg (skiljaktig), Anna Middelman, Kerstin G
Andersson, Bengt Huldt (skiljaktig), Johanna Hasselgren, Ronny Wenngren
och Elisabeth Mohlkert.
Rättssekreterare: Pontus Bromander
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Domsbilaga
i mål nr A 94/21

Ledamöterna Jonas Malmbergs och Bengts Huldts skiljaktiga mening
Vi är skiljaktiga såvitt avser frågan om det funnits laga skäl för att skilja S.J.
från anställningen och anser att avsnittet ”Har det funnits laga skäl för att
skilja S.J. från anställningen?” från och med det stycke som börjar ”Av
förhöret med förre överläkaren P.B .... ” ska ha följande lydelse.
Av förhöret med förre överläkaren P.B. och forskningsöversikten
”Konsekvenser av språklig deprivation hos vuxna teckenspråkliga döva”
som åberopats i målet, framgår att det förekommer att personer som är döva
sedan födseln och som saknar ett fungerande teckenspråk, har språkliga
svårigheter som inte bara påverkar deras språk, utan även deras kognition
och exekutiva funktioner, vilket kan medföra att personen visar
beteendemässiga, sociala och emotionella störningar som påverkar
förmågan till fungerande relationer.
Av utredningen har framkommit att S.J:s har svårigheter att förstå och
uttrycka sig på skriftlig svenska. Däremot synes han – såvitt framkommit i
målet – inte ha några svårigheter att kommunicera genom teckenspråk.
Utredningen ger enligt vår mening inte stöd för att S.J. skulle ha sådana
kognitiva brister som enligt den nyss nämnda forskningsöversikten kan vara
en följd av bristande språklig förmåga.
Av Messenger-konversionen från den 23 mars framgår att han förstått att
R.M.M. inte ville träffa honom och att det var just detta som gjorde honom
upprörd. Enligt vår mening måste det ha stått klart för honom att de
uttalanden som han då gjorde och som återgetts ovan skulle komma att
upplevas som mycket obehagliga av R.M.M. och skapa oro för fortsatta
kontakter med honom. Att han förstått detta vinner stöd av att han inför
mötet med arbetsgivarföreträdarna tagit bort vissa av uttalandena från
konversationen.
Efter att han avskedades sökte S.J. kontakt med R.L. Enligt vår mening
förtjänar R.L:s berättelse tilltro och det är visat att samtalet ägt rum med
väsentligen det innehåll som han återgett. Det inträffade kan enligt vår
mening inte förstås på annat sätt än att S.J. tog kontakt med R.L. för att
denne arbetade på ett företag där även R.M.M. var sysselsatt och att inför
honom baktala henne. Det kan inte ha funnits någon annan anledning för
S.J:s agerande än att R.M.M. avvisat honom eller att hon anmält det
inträffade till Samhall.
S.J. och R.M.M. var båda anställda hos Samhall och de har inte haft någon
annan relation än att vara kollegor. Enligt vår mening har S.J. vid
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konversationen den 23 mars och vid samtalet med R.L. agerat på ett sådant
avsiktligt eller grovt vårdslöst sätt, som inte rimligen ska behöva tålas i
något anställningsförhållande. I situationer där arbetstagare på sådant grovt
sätt åsidosatt sina åligganden i anställningen, brukar det inte krävas att
arbetsgivaren genom att påtala bristerna för arbetstagaren eller genom andra
åtgärder försöker åstadkomma rättelse innan anställningen avslutas. Enligt
vår mening ger utredningen inte tillräckligt stöd för att S.J:s agerande skulle
ha haft ett sådant samband med den funktionsnedsättning som gjort att han
anvisats till Samhall, att det i målet finns skäl att frångå denna
utgångspunkt.
Vår slutsats är således att Samhall haft laga skäl att avskeda S.J.
Överröstade i denna del är vi övrigt ense med majoriteten.
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-03-23
Stockholm

Dom nr 16/22
Mål nr A 132/20

KÄRANDE
Svenska Hamnarbetarförbundet, Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg
Ombud: advokaten Anders G Karlsson, Advokatfirman Axelsson &
Karlsson AB, Box 3388, 103 68 Stockholm
SVARANDE
1. Sveriges Hamnar, Box 5384, 102 49 Stockholm
2. Karlshamns Hamn Aktiebolag, 556016-9467, Box 8, 374 21 Karlshamn
Ombud för 1 och 2: arbetsrättschefen Jan Bergman, Transportföretagen TF AB, Box 5384, 102 49 Stockholm
SAKEN
övertidsersättning

Bakgrund
Karlshamns Hamn Aktiebolag (bolaget) är medlem i Sveriges Hamnar.
Sveriges Hamnar är sedan 1974 bundet av kollektivavtal med Svenska
Transportarbetareförbundet (Transport), hamn- och stuveriavtalet (Transports avtal eller kollektivavtalet).
Mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet (Hamnarbetarförbundet) gäller sedan den 5 mars 2019 kollektivavtal (Hamnarbetarförbundets avtal). Hamnarbetarförbundets avtal är i huvudsak likalydande med
Transports avtal.
Bolaget är genom medlemskap i Sveriges Hamnar bundet av båda kollektivavtalen. Parterna är överens om att det är Transports avtal som ska tillämpas
på tvisten i detta mål. De berörda arbetstagarna (arbetstagarna eller medlemmarna) sysselsätts i arbete som omfattas av Transports avtal.
Bolaget bedriver stuveriverksamhet i Karlshamns hamn. Mellan Klaipeda i
Litauen och Karlshamn går en färjelinje. För denna del av bolagets verksamhet har under ett antal år 16 hamnarbetare varit avdelade. De har arbetat
i lag om fyra och enligt ett schema om fyra veckor. Vecka 1 har arbetstagarna arbetat måndag–söndag kl. 08.30–19.30, dvs. 72 timmar. Under vecka
2 har de varit lediga. De två följande veckorna har de haft dagtidsarbete
måndag–fredag i en annan del av hamnen.
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16 arbetstagare som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet har arbetat med
färjelinjen och i enlighet med schemat.
Tvist har uppstått om Transports avtal innebär att det krävs ett lokalt kollektivavtal alternativt ett avtal mellan bolaget och Transport eller enbart överläggningar mellan dessa parter för att få förlägga den ordinarie arbetstiden
på sätt som skett. Det är därmed tvistigt om de 16 arbetstagarna under perioden den 11 mars 2019–27 september 2020, när de arbetat enligt schemat
vecka 1 (72 timmar), arbetat övertid och om bolaget är skyldigt att betala
övertidsersättning till arbetstagarna och i så fall med vilka belopp. Tvist har
också uppstått om arbetstagarna i sådant fall även ska ha övertidsersättning
för den tid de inte kunnat ta frukost- och lunchraster på avtalade tider enligt
ett lokalt kollektivavtal mellan bolaget och Transport.
Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.
Kollektivavtalsregleringen
I kollektivavtalet finns följande bestämmelser i § 4 A–D.
A Dagarbetstid
Mom 1 Arbetstidens förläggning
Den ordinarie arbetstiden förläggs (såvida inte annat överenskommes
lokalt):
Måndag–fredag
Kl. 7.00–16.30
Måltidsraster
Kl. 9.00–9.30
Kl. 12.00–13.00
Arbetsgivaren kan senarelägga måltidsrast, dock endast med måltidsrastens längd.
En kafferast om 15 minuter får tas ut under dagen. Rastens förläggning
ska anpassas till arbetet. Om ytterligare kafferast tas ut, förlängs den ordinarie arbetstiden med den extra kafferastens längd.
På midsommar-, jul- och nyårsafton kan arbete endast bedrivas som frivilligt övertidsarbete.
B Schemalagt arbete
Mom 1 Särskild förläggning av arbetstiden
Föreligger behov av fast förläggning av ordinarie arbetstid till annan tid
än som föreskrivs under punkt A eller annan utjämning av arbetstiden,
exempelvis för färjetrafik, upprättas efter överläggningar mellan de
avtalsslutande parterna ett särskilt lokalt arbetstidschema för berörda
arbetstagare.
För uppgörande av ändamålsenliga pass/skiftscheman kan avsteg i erforderlig omfattning göras från bestämmelsen angående veckovila. Vid

AD 2022 nr 16

Mars 2022 s. 35

schemaläggning ska dock iakttas att veckovilan utgör minst 24 timmar
per sjudygnsperiod.
Mom 2 OB-tillägg
Till arbetstagare som utför arbete på schemalagd arbetstid enligt ovan
utgår följande OB-tillägg:
[---]
C Skiftarbete
Mom 1 Förläggning av skiftarbete
Vid behov av olika former av skiftarbete förläggs, efter överenskommelse
mellan de avtalsslutande parterna, arbetstiden enligt lokalt upprättat
arbetstidsschema, vilket ska ange arbetstidens början och slut samt raster.
För uppgörande av ändamålsenliga pass/skiftscheman kan avsteg i erforderlig omfattning göras från bestämmelsen angående veckovila. Vid
schemaläggning ska dock iakttas att veckovilan utgör minst 24 timmar
per sjudygnsperiod.
[---]
D Förskjutning av ordinarie arbetstid (s.k. FA-tid)
Mom 1 Förläggning av FA-tid
Vid behov av förskjutning av ordinarie arbetstid kan, efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna, arbetstiden förläggas enligt
lokalt upprättat arbetstidsschema.
Vid arbete på FA-tid ska de särskilda tillämpningsregler gälla varom de
avtalsslutande parterna i samråd med de lokala parterna kan enas.
[---]
I kollektivavtalet finns bestämmelser om övertid i § 5.
Mom 1 Uttagning till övertidsarbete
[---]

Mom 7 Betalningsregler
För övertidsarbete utgår övertidstillägg.
[---]

Yrkanden och inställning
Hamnarbetarförbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget
att, till
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1. C.T. betala 227 599 kr, varav 201 415 kr avser övertidsersättning och
26 184 kr semesterlön,
2. A.L. betala 231 140 kr, varav 204 549 kr avser övertidsersättning och
26 591 kr semesterlön,
3. P.A. betala 229 978 kr, varav 203 520 kr avser övertidsersättning och
26 458 kr semesterlön,
4. B.H. betala 231 140 kr, varav 204 549 kr avser övertidsersättning och
26 591 kr semesterlön,
5. M.J. betala 212 125 kr, varav 187 721 kr avser övertidsersättning och
24 404 kr semesterlön,
6. L.J. betala 212 125 kr, varav 187 721 kr avser övertidsersättning och
24 404 kr semesterlön,
7. J.Y. betala 212 125 kr, varav 187 721 kr avser övertidsersättning och
24 404 kr semesterlön,
8. V.B. betala 204 120 kr, varav 180 637 kr avser övertidsersättning och
23 483 kr semesterlön,
9. K.S. betala 236 483 kr, varav 209 277 kr avser övertidsersättning och
27 206 kr semesterlön,
10. P.J. betala 236 483 kr, varav 209 277 kr avser övertidsersättning och
27 206 kr semesterlön,
11. P.B. betala 236 483 kr, varav 209 277 kr avser övertidsersättning och
27 206 kr semesterlön,
12. S.S. betala 236 483 kr, varav 209 277 kr avser övertidsersättning och
27 206 kr semesterlön,
13. P.E. betala 242 724 kr, varav 214 800 kr avser övertidsersättning och
27 924 kr semesterlön,
14. J.H. betala 63 958 kr, varav 56 600 kr avser övertidsersättning och
7 358 kr semesterlön,
15. C-F.A. betala 177 116 kr, varav 156 740 kr avser övertidsersättning och
20 376 kr semesterlön, samt
16. F.J. betala 242 724 kr, varav 214 800 kr avser övertidsersättning och
27 924 kr semesterlön,
jämte ränta enligt 6 § räntelagen på beloppen avseende övertidsersättning
från dagen för delgivning av stämning (den 10 februari 2021) och på belop-
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pen avseende semesterlön från den 31 december 2021, allt till dess betalning
sker.
Arbetsgivarparterna har bestritt talan. Om Arbetsdomstolen skulle komma
fram till att det varit fråga om övertidsarbete vecka 1 i schemat, har de vitsordat beloppen avseende övertidsersättning och semesterlön i och för sig
men gjort gällande att beloppen ska sättas ner, dvs. jämkas. Under alla förhållanden har de bestritt ersättningskrav fr.o.m. den 8 april 2020 på den
grunden att det finns ett kollektivavtal mellan bolaget och Transport i vart
fall sedan det datumet. De har vitsordat sättet att beräkna ränta.
Hamnarbetarförbundet har bestritt arbetsgivarparternas jämkningsyrkande.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.
Om Arbetsdomstolen skulle avslå förbundets talan, på den grunden att en
gällande lokal överenskommelse om arbetsschema har ingåtts för den aktuella tiden, har Hamnarbetarförbundet yrkat att arbetsgivarparterna ändå,
med stöd av 18 kap. 3 § rättegångsbalken, ska förpliktas att betala förbundets rättegångskostnad, alternativt att vardera parten ska stå för sin egen rättegångskostnad.
Arbetsgivarparterna har bestritt Hamnarbetarförbundets yrkande om fördelning av rättegångskostnader. Om Hamnarbetarförbundets talan till någon del
skulle bifallas, har de yrkat att Hamnarbetarförbundet och förbundets ombud Anders G Karlsson, med stöd av 18 kap. 6 och 7 §§, ska förpliktas att
solidariskt ersätta Sveriges Hamnar och bolaget för deras rättegångskostnader med 100 000 kr fördelat lika mellan dem.
Hamnarbetarförbundet och Anders G Karlsson har bestritt arbetsgivarparternas yrkande i denna del.

Domskäl
Bakgrund och tvisten
Inom bolagets stuveriverksamhet i Karlshamns hamn har medlemmar i
Hamnarbetarförbundet under många år arbetat enligt fyraveckorsschema i
lag om fyra. Sedan december 2014 har 16 arbetstagare arbetat var fjärde
vecka måndag–söndag kl. 08.30–19.30, totalt 72 timmar, följt av en helt
ledig vecka. Övriga två veckor har de arbetat måndag–fredag kl. 07.00–
16.00. Den genomsnittliga arbetstiden enligt schemat har således varit
38 timmar per vecka.
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Tvisten gäller om förutsättningarna för upprättande av särskilt lokalt arbetstidsschema enligt § 4 B i kollektivavtalet varit uppfyllda. Parterna tvistar om
innebörden av Transports avtal och om det räcker med att de lokala parterna
håller överläggningar i frågan om särskild förläggning av arbetstiden – som
arbetsgivarparterna i första hand hävdar – eller om det krävs ett lokalt kollektivavtal – som är Hamnarbetarförbundets ståndpunkt –alternativt om det
räcker med en överenskommelse som inte är ett kollektivavtal.
Parterna är överens om att överläggningar mellan bolaget och Transport hållits inför upprättandet av det arbetstidsschema som tillämpats sedan december 2014. Om det krävts en överenskommelse är parterna oeniga i frågan om
någon sådan träffats, särskilt såvitt avser för tiden efter den 8 april 2020.
Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att arbetstidsschemat inte uppfyllt kraven i kollektivavtalet och arbetstagarna därmed har arbetat övertid
den vecka de har arbetat 72 timmar, är det tvistigt vilken ersättning som ska
betalas. En tvistefråga är om ersättning ska betalas för att arbetstagarna inte
kunnat ta frukost- och lunchraster på avtalade tider enligt ett lokalt kollektivavtal och en annan om ersättningen ska jämkas.
Arbetsdomstolen prövar först frågan om innebörden av § 4 B i kollektivavtalet
Kollektivavtalets innebörd
Avtalstexten
I § 4 i kollektivavtalet regleras den ordinarie arbetstidens förläggning.
Huvudregeln för den ordinarie dagarbetstidens förläggning anges i § 4 A.
Om det finns behov av fast förläggning av den ordinarie arbetstiden till
annan tid än som föreskrivs i § 4 A eller annan utjämning av arbetstiden,
exempelvis för färjetrafik, är det möjligt enligt § 4 B mom. 1 att efter överläggningar mellan de avtalsslutande parterna upprätta ett särskilt lokalt
arbetstidsschema för de berörda arbetstagarna.
I § 4 C och D finns regler om skiftarbete och förskjutning av ordinarie
arbetstid. Enligt dessa bestämmelser kan arbetstiden förläggas enligt ett
lokalt upprättat arbetstidsschema efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna.
I såväl § 4 B som § 4 C anges att avsteg i erforderlig omfattning kan göras
från bestämmelsen angående veckovila för uppgörande av ändamålsenliga
pass/skiftscheman men att vid schemaläggning ska iakttas att veckovilan
utgör minst 24 timmar per sjudygnsperiod.
I bilaga 3 till kollektivavtalet, arbetstidsavtalet, finns bestämmelser om
veckovila i § 7 punkten 2. Där anges att arbetstagare ska beredas minst
35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar samt
att sådan vila såvitt möjligt ska förläggas till veckoslut samt avvikelse från
detta får göras genom lokal överenskommelse under vissa förutsättningar.
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Parternas ståndpunkter
Den första tvistefrågan avser om kollektivavtalet innebär ett krav på lokalt
kollektivavtal för att arbetsgivaren ska få tillämpa ett särskilt arbetstidsschema enligt § 4 B i kollektivavtalet.
Enligt Hamnarbetarförbundet innebär regleringen i § 4 B, i likhet med § 4 C
och D, att de lokala avtalsparterna måste träffas en överenskommelse i form
av ett lokalt kollektivavtal för att arbetsgivaren ska ha rätt att tillämpa ett
arbetstidschema vari förläggningen av den ordinarie arbetstiden avviker från
vad som annars gäller. Även om detta inte följer direkt av § 4 B, menar förbundet att det ändå i detta fall hade krävts ett lokalt kollektivavtal eftersom
den arbetstidsförläggning som tillämpats den aktuella tiden varit i strid med
bestämmelsen om minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje
sjudagarsperiod, enligt § 7 i arbetstidsavtalet. Från den regleringen kan
nämligen avsteg göras endast genom en överenskommelse i ett lokalt kollektivavtal.
Hamnarbetarförbundet har anfört att förbundets ståndpunkt om kollektivavtalets innebörd följer av den gemensamma partsavsikten hos Sveriges Hamnar och Transport, att motsatt tolkning skulle få orimliga konsekvenser och
att kollektivavtalet klart och entydigt har tillämpats i enlighet med förbundets uppfattning utan några invändningar från Sveriges Hamnars sida eller
klargöranden om att en sådan ordning inte längre ska tillämpas.
Enligt arbetsgivarparterna innebär kravet på överläggningar i § 4 B inget
krav på att parterna måste komma överens i sak, utan det räcker med överläggningar på sätt som anges i bestämmelsen. För det fall domstolen skulle
anse att det krävs en överenskommelse för att förlägga arbetstiden på sätt
som skett, menar arbetsgivarparterna att det av kollektivavtalet inte följer
något krav på en överenskommelse i kollektivavtalsform, utan att det i så
fall räcker med en överenskommelse mellan de lokala parterna. De har
vidare anfört att en eventuell överträdelse av veckoviloregeln i arbetstidsavtalet saknar betydelse för bedömningen.
Arbetsgivarparterna har anfört att deras ståndpunkt följer av avtalstextens
ordalydelse och struktur samt vad som förevar under avtalsförhandlingarna
avseende Transports avtal år 2008 då även Hamnarbetarförbundet deltog
och framställde egna yrkanden. De har bestritt att parternas tillämpning av
den omtvistade bestämmelsen varit klar och entydig på ett sätt som motiverar att ordet överläggning ska förstås på något annat sätt.
Om kollektivavtalet innebär ett krav på överenskommelse i kollektivavtalsform, avser tvisten om en sådan har träffats.
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att bolagets överenskommelse med
Transport från 2014 – i och med en bekräftelse i ett mejl den 20 april 2020 –
uppfyller kravet på ett lokalt kollektivavtal, vilket Hamnarbetarförbundet
bestritt.
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Kollektivavtalsparternas ståndpunkter och betydelse för tvisten
Parterna i ett kollektivavtal förfogar när det träffar avtalet över dess innebörd. Frågan är således om Sveriges Hamnar och Transport haft en gemensam ståndpunkt såvitt avser kollektivavtalets innebörd i de delar de är tvistiga mellan parterna i målet.
I det av Transport ingivna yttrandet om dess uppfattning om tolkningen av
§ 4 B i kollektivavtalet, har Transport anfört att fast förläggning av ordinarie
arbetstid till annan tid än som föreskrivs i § 4 A förutsätter en lokal överenskommelse, men att den inte behöver ha kollektivavtalsform.
Av detta kan ingen annan slutsats dras än att det inte finns något fog för
Hamnarbetarförbundets ståndpunkt att det, enligt kollektivavtalet mellan
Sveriges Hamnar och Transport, skulle krävas ett lokalt kollektivavtal för att
en arbetsgivare ska få förlägga den ordinarie arbetstiden enligt ett särskilt
lokalt arbetstidsschema i enlighet med § 4 B.
Slutsatsen av det anförda är att det inte är visat att kollektivavtalet har den
innebörd som Hamnarbetarförbundet har gjort gällande. Det har således inte
krävts ett lokalt kollektivavtal för att bolaget skulle få tillämpa det särskilda
arbetstidsschemat. Vad Hamnarbetarförbundet anfört om tillämpningen av
arbetstidsschema ändrar inte denna bedömning.
Kollektivavtalsparterna – Sveriges Hamnar och Transport – synes dock vara
oense i frågan om det räcker med överläggning eller om det krävs en lokal
överenskommelse som inte är ett kollektivavtal. Den tvistefrågan mellan
Sveriges Hamnar och Transport har dock ingen betydelse för tvistefrågorna
mellan parterna i detta mål. Av utredningen framgår nämligen att bolaget
och Transport lokalt är överens om att de träffat en överenskommelse om
det aktuella arbetstidsschemat. Transports ombudsman A.G. har berättat att
han och bolagets schemaansvarige T.C. alltid brukade komma överens om
arbetstidsscheman och att överenskommelser, utöver i mejl, även kunde ske
per telefon. Huruvida det räckt med enbart en överläggning är därmed en
fråga som Arbetsdomstolen inte behöver ta ställning till inom ramen för
denna tvist.
Strider bolagets arbetstidsförläggning mot bestämmelsen om minst 35 timmars sammanhängande ledighet?
Förbundet har vid denna bedömning gjort gällande att arbetstidsschemat
ändå förutsätter ett lokalt kollektivavtal, eftersom den tillämpade arbetstidsförläggningen strider mot bestämmelsen om minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar enligt § 7 punkten 2
första stycket i bilaga 3.
Enligt arbetsgivarparterna saknar en eventuell överträdelse av veckoviloregeln betydelse för yrkandena om övertidsersättning.
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Enligt Arbetsdomstolens mening kan ett eventuellt brott mot bestämmelsen
om 35 timmars sammanhängande ledighet inte innebära att övertidsersättning ska utgå på grund av brott mot schemaläggningsreglerna. Vad förbundet har anfört i denna del saknar därför betydelse för förbundets talan om
övertidsersättning och ersättning för uteblivna frukost- och lunchraster.
Sammanfattande slutsats
Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning är att varken § 4 B mom. 1
första stycket i kollektivavtalet eller § 7 punkten 2 första stycket i bilaga 3
innebär att det krävs ett lokalt kollektivavtal för att arbetsgivaren ska få tillämpa ett arbetstidsschemat. Eftersom överläggningar har hållits och en
överenskommelse träffats mellan bolaget och Transport lokalt om det aktuella arbetstidsschemat – och oavsett om krav på sådan överenskommelse
följer av kollektivavtalet eller inte – har arbetstidsschemat inte upprättats i
strid med bestämmelsen. Vad förbundet gjort gällande om tillämpningen av
arbetstidsschemat och om 35-timmarsregeln påverkar inte den bedömningen.
De berörda arbetstagarna har i enlighet med ovan gjord bedömning inte
arbetat övertid och bolaget är därför inte skyldigt att betala övertidsersättning till dem. Hamnarbetarförbundets yrkanden ska därför avslås.
Rättegångskostnader
Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att Hamnarbetarförbundet har
förlorat målet.
Arbetsdomstolen finner inte skäl att med stöd av 18 kap. 3 § rättegångsbalken förplikta arbetsgivarparterna att betala förbundets rättegångskostnad
eller att vardera parten ska stå för sin egen rättegångskostnad. Förbundet ska
därför som tappande part ersätta arbetsgivarparterna för deras rättegångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning med 641 436 kr,
varav 630 000 kr för ombudsarvode. Hamnarbetarförbundet har överlämnat
åt Arbetsdomstolen att pröva skäligheten av den yrkade ersättningen för
ombudsarvode, men i övrigt vitsordat yrkad ersättning.
Målet inleddes i december 2020 och har således pågått i drygt ett år. Utöver
huvudförhandlingen, som pågått i en och en halv dag, har domstolen hållit
en muntlig förberedelse. Därutöver har det förevarit skriftväxling som får
anses vara något mer omfattande än i jämförbara mål.
I målet har emellertid inte åberopats någon särskilt omfattande bevisning.
Även om Hamnarbetarförbundets processföring i viss mån drivit upp arbetsgivarparternas rättegångskostnad, anser Arbetsdomstolen emellertid att det
yrkade beloppet är väl högt. Vid en samlad bedömning anser domstolen att
arbetsgivarparterna ska tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader
avseende ombudsarvode med skäliga 500 000 kr.
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Eftersom förbundet inte fått bifall till någon del, har arbetsgivarparternas
yrkande om en rättegångskostnadsfördelning med stöd av 18 kap 6 och 7 §§
fallit.
Domslut
1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Hamnarbetarförbundets talan.
2. Svenska Hamnarbetarförbundet ska ersätta Sveriges Hamnars och
Karlshamns Hamn Aktiebolags rättegångskostnader med 511 436 kr, varav
500 000 kr för ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Christer Måhl, Åsa Kjellberg Kahn,
Åsa Krook, Lenita Granlund och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare: Martina Sjölund
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-03-23
Stockholm

Dom nr 17/22
Mål nr B 104/21

KLAGANDEN
Amazon Data Services Sweden AB, 556833-3503, Kungsgatan 49,
111 22 Stockholm
Ombud: advokaten Per Westman och biträdande juristen Rebecca Farkhooy,
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Box 14055, 104 40 Stockholm
MOTPART
E.S.
Ombud: förbundsjuristen Ulf Åkesson, Unionen, 105 32 Stockholm
SAKEN
skadestånd enligt 39 § anställningsskyddslagen
ÖVERKLAGAD DOM
Stockholms tingsrätts dom den 27 oktober 2021 i mål nr T 6842-21
Tingsrättens dom, se bilaga.
Bakgrund
E.S. anställdes hos Amazon Data Services Sweden AB (Amazon) i april 2018.
Han sades upp från anställningen den 5 augusti 2020. Tingsrätten har i dom ogiltigförklarat uppsägningen. Efter att domen vunnit laga kraft meddelade Amazon
att bolaget inte hade för avsikt att rätta sig efter domen.
Parterna var överens om att anställningsförhållandet var upplöst och att E.S. hade
rätt till ett skadestånd motsvarande 16 månadslöner, enligt 39 § anställningsskyddslagen. Parterna var däremot oense om den månatliga skiftersättning om
14 125 kr, som han hade haft rätt till enligt anställningsavtalet, skulle ingå vid
beräkningen av månadslönen.
E.S. yrkade vid tingsrätten att bolaget till honom skulle betala 226 000 kr
(14 125 kr x 16 månader) och gjorde gällande att skiftersättningen skulle ingå i
beräkningen av månadslönen. Bolaget bestred talan.
Tingsrätten biföll hans talan och förpliktade bolaget att ersätta E.S:s rättegångskostnad.
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Yrkande och inställning
Amazon har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska
avslå E.S:s talan. Bolaget har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska befria bolaget
från att betala E.S:s rättegångskostnad vid tingsrätten och i stället förplikta honom
att betala bolagets rättegångskostnad där.
E.S. har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
E.S. har, för det fall han skulle förlora målet, yrkat att vardera parten, enligt 5 kap.
2 § arbetstvistlagen, ska stå sin rättegångskostnad vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen.
Bolaget har motsatt sig kvittning av rättegångskostnaderna, för det fall bolaget
vinner målet.
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.
Domskäl
Bakgrund
Parterna är överens om att E.S. har rätt till ett normerat skadestånd enligt 39 §
anställningsskyddslagen motsvarande 16 månadslöner till följd av att Amazon
vägrat rätta sig efter domen på ogiltigförklaring av uppsägningen av honom.
E.S. fick under sin anställning varje månad – utöver ett månadslönebelopp – en
skiftersättning. I hans anställningsavtal anges bl.a. följande.
2.3 You should recognize that during the course of your employment, as the business of Amzon changes, it may be necessary to change your duties. Amazon therefore reserves the right to change your responsibilities and job title from time to
time, it being understood that you will not be assigned responsibilities which you
cannot reasonably perform.
...
4.1 You will work within the Data Center Engg Ops Departement reporting to Nina
Roed. Your normal place of work will be in any of the Amazon’s Data Centers
located in Sweden. Amazon will make its best efforts to assign you to one among
said data centers. However, Amazon reserves its right to organize your shifts taking
into account all the data centers in said country. You should be aware that Amazon
is an international company having offices throughout Europe and because of the
nature of your duties you may be required to transfer to another department and/or
place of work (provided that before implementing any transfer Amazon will consult you and consider any reasonable objections which you may have to the proposed changes).
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...
5.4 In consideration of your obligation to comply with the specific working time
constraints of the shifts, you will be entitled to a shift allowance equal to SEK [..]
gross per month. Said allowance will not be due in case of transfer to an off-shift
working schedule. To avoid any misunderstandings, there is in addition to this shift
allowance no specific any compensation paid for any overtime, travelling time or
work during inconvenient working hours as any such work has been taken into
account when determining the salary level.

Tvisten gäller vad som utgör månadslön vid tillämpning av 39 § anställningsskyddslagen och därvid om den månatliga skiftersättningen ska anses vara en del
av månadslönen.
E.S. har anfört följande. Han arbetade skift enligt ett visst schema och enligt
anställningsavtalet hade han dels en avtalad årslön att utges månatligen, dels en
fast kompensation per månad för att han arbetade skift. Skiftersättningen var
kopplad till åtagandet att arbeta skift och var en direkt förutsättning för hans
anställning. De båda ersättningarna kan inte separeras från varandra utan ska ses
som en samlad ersättning. Skiftersättningen ska därför anses ingå i månadslönen.
Bolaget har häremot invänt att begreppet månadslön, enligt 39 § anställningsskyddslagen, inte omfattar den skiftersättning som E.S. fick, utan att skiftersättningen är en anställningsmån som faller utanför den ordinarie månadslönen och
därför inte ska ingå i månadslönen. Bolaget har vidare anfört bl.a. följande. Skifttillägget var knutet till skyldigheten att arbeta skift. Av praktiska och administrativa skäl betalas det månadsvis med fast belopp i stället för ett belopp per timme.
Om E.S. inte längre skulle arbeta skift, skulle betalningen av skifttillägget upphöra. Detta framgår av punkten 5.4. i E.S:s anställningsavtal.
Rättsliga utgångspunkter
Av 39 § anställningsskyddslagen framgår att ett anställningsförhållande ska anses
upplöst, om en arbetsgivare vägrar rätta sig efter en dom varigenom en domstol
ogiltigförklarat en uppsägning. För sin vägran ska arbetsgivaren, enligt bestämmelsen, betala skadestånd till arbetstagaren med ett belopp som motsvarar ett visst
antal månadslöner beroende på arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos
arbetsgivaren, dock lägst sex månader.
Av förarbetena till anställningsskyddslagen framgår bl.a. följande. Syftet med reglerna om månadslöner är att få en schablon för skadeståndsberäkningen. Det är
inte meningen att domstolen ska göra några antaganden om vilken lön som arbetstagaren kunde tänkas ha fått ett visst antal månader framöver om anställningen
hade fortsatt. Skadeståndet ska beräknas på den lön som arbetstagaren hade när
anställningen upphörde (se prop. 1981/82:71 s. 153 och prop. 1973:129 s. 284).
Begreppet månadslön i 39 § anställningsskyddslagen har bedömts av Arbetsdomstolen i ett antal rättsfall.
AD 1996 nr 35 gällde frågan om värdet av en tjänstebilsförmån skulle räknas in i
månadslönen. Arbetsdomstolen uttalade bland annat följande. Uttrycket månads-
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lön syftar på den direkta kontantersättningen och innefattar inte andra anställningsförmåner. Detta får anses gälla oavsett om förmånen har ett lätt fastställbart
ekonomiskt värde för den anställde. Det är den avtalade normala lönen vid tidpunkten för anställningens upphörande som avses till skillnad från den faktiskt
betalade lönen. Arbetsdomstolen fann att värdet av tjänstebilsförmånen inte skulle
räknas med i månadslönen.
I AD 2003 nr 104 – som gällde frågan om ”bonuslön” skulle ingå i en börsmäklares månadslön – framhöll Arbetsdomstolen att bonusen var beroende av att mäklaren genererade courtageintäkter över en viss nivå samt att bonuslönen inte hade
betalats ut månadsvis. Arbetsdomstolen fann att ”bonuslönen” inte skulle ingå vid
beräkningen av börsmäklarens månadslön.
I AD 2013 nr 57 och AD 1997 nr 84 uttalade Arbetsdomstolen att med månadslön
i 39 § anställningsskyddslagen avses ”ordinarie” månadslön som arbetstagaren
uppburit och att något påslag för semesterersättning inte skulle göras vid tillämpningen av denna paragraf.
Ska skiftersättningen anses vara en del av månadslönen?
Parterna är överens om att E.S., när anställningen upphörde, arbetade skift och att
han fick en skiftersättning som också, utöver ”grundlönen”, betalades ut månadsvis med samma belopp varje månad. Att lönen var uppdelad i två delar framgår av
E.S:s anställningsavtal
Skiftersättningen var enligt avtalet villkorad av att han arbetade enligt ett skiftschema och det anges uttryckligen att han inte skulle har rätt till sådan ersättning,
om han skulle förflyttas till arbete som inte utfördes i skift. I avtalet anges därutöver att utöver skifttillägget utgår ingen ersättning för arbete på övertid, restid eller
obekväm arbetstid och att sådant arbete har beaktats vid bestämmandet av lönenivån.
Även i lönespecifikationerna är de två olika lönedelarna redovisade separat från
varandra.
E.S. fick således skiftersättning med samma belopp månadsvis och inga ytterligare ersättningar för utfört arbete, oberoende av när arbetet utfördes. Detta talar
för att skiftersättningen var ytterligare ett månadslönebelopp och att de två separata fasta beloppen bör anses utgöra månadslönen, dvs. att årslönen som utbetaldes månadsvis och den månatliga skiftersättningen var månadslönen. Andra
omständigheter talar dock för att skiftersättningen inte ska anse ingå i månadslönen. Av anställningsavtalet och lönespecifikationerna framgår att det gjordes skillnad på den avtalade årslönen, som var oberoende av när arbetet utfördes, och den
månatliga skiftersättningen, som var beroende av att E.S. arbetade enligt ett skiftschema. Av hans anställningsavtal framgår dessutom uttryckligen att skyldigheten
att arbeta skift kunde ändras av bolaget och att han i så fall inte längre skulle få
skiftersättning.
Arbetsdomstolen gör bedömningen att den omständigheten i sig att arbetsgivaren
valt att schablonisera skiftersättningen genom att bestämma den till ett fast månat-
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ligt belopp inte leder till slutsatsen att skiftersättningen utgjort ett ytterligare månadslönebelopp, utan ersättningen får anses vara ett tillägg till grundlönen, dvs. årslönen som utbetalades månadsvis. Arbetsdomstolen kan alltså inte dela tingsrättens bedömning att det är svårt att särskilja skiftkomponenten från anställningen
och lönen i övrigt.
Enligt Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning avses med månadslön i
detta sammanhang därmed den vid tidpunkten för anställningens upphörande avtalade årslönen, som utbetalades månatligen utan något påslag för andra lönedelar.
Skiftersättningen ska således inte ingå beräkningen av E.S:s månadslön enligt
39 § anställningsskyddslagen.
Arbetsdomstolens bedömning innebär att E.S:s talan ska avslås. Tingsrättens dom
ska ändras i enlighet med detta.
Rättegångskostnader
E.S. har förlorat målet och ska därmed enligt huvudregeln i 18 kap 1 § rättegångsbalken ersätta bolaget för dess rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. Enligt Arbetsdomstolens mening finns det inte skäl att tillämpa den
särskilda kvittningsregeln i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen.
Bolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 129 529 kr vid tingsrätten och 85 329 kr i Arbetsdomstolen, allt avseende ombudsarvode.
När det gäller yrkad ersättning vid tingsrätten har bolaget anfört bl.a. följande.
Ombudsarvodet avser ca 53 timmars arbete med ett arvode om 2 444 kr per
timme. Vid bedömningen av skäligheten av yrkat belopp bör beaktas att bolaget
tillhör en internationell koncern och att arbetet skett på engelska. Ombuden har
behövt lägga ned betydande resurser på att översätta samtliga handlingar i målet
från engelska till svenska och vice versa samt att klargöra rättsfrågorna i målet för
bolagets företrädare. Det yrkade arvodet har därmed varit skäligen påkallat för att
tillvarata bolagets rätt.
E.S. har anfört att begärd ersättning vid tingsrätten framstår som orimligt hög med
hänsyn till målets beskaffenhet och den begränsade handläggning som förevarit.
Han har vitsordat 48 880 kr som skälig ersättning avseende 20 timmars arbete.
E.S. har medgett ett belopp om 38 775 kr som ersättning för bolagets rättegångskostnad i Arbetsdomstolen.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Målet har rört en begränsad fråga av huvudsakligen rättslig natur. Handläggningen
har varit enbart skriftlig och inte heller varit särskilt omfattande. Enligt Arbetsdomstolens mening är bolaget skäligen tillgodosett med 75 000 kr vid tingsrätten.
Enligt Arbetsdomstolens mening är bolaget skäligen tillgodosett med medgivet
belopp i Arbetsdomstolen.
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Domslut
1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut avslår Arbetsdomstolen E.S:s
talan.
2. Med upphävande av punkten 2 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen E.S. att ersätta Amazon Data Services Sweden AB för rättegångskostnad
vid tingsrätten med 75 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 27 oktober 2021 till dess betalning sker.
3. Arbetsdomstolen förpliktar E.S. att ersätta Amazon Data Services Sweden AB
för rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med 38 775 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Anu Rintala, Anna Heinstedt, Claes Frankhammar,
Johanna Torstensson, Torbjörn Hagelin (skiljaktig) och Annette Carnhede (skiljaktig).
Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini
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ARBETSDOMSTOLEN

Domsbilaga
i mål nr B 104/21

Ledamöterna Torbjörn Hagelins och Annette Carnhedes skiljaktiga
mening
Till skillnad från majoriteten anser vi att tingsrättens dom ska fastställas, på
de av tingsrätten anförda skälen.
Överröstade i denna del är vi i övrigt ense med majoriteten.

AD 2022 nr 17

Mars 2022 s. 50

Tingsrättens dom (ledamot Axel Taliercio)
BAKGRUND
E.S. anställdes i april 2018 som Data Center Engineering Operations
Technician vid Amazon Data Services Sweden AB (Amazon). Hans anställning sades upp den 5 augusti 2020. I dom den 6 oktober 2020 ogiltigförklarade tingsrätten uppsägningen och Amazon förpliktades betala allmänt skadestånd om 50 000 kr till E.S. Domen har vunnit laga kraft.
Amazon meddelade efter att domen vunnit laga kraft att bolaget inte hade
för avsikt att rätta sig därefter genom att låta E.S. återgå i tjänst. Amazon
betalade skadestånd till E.S. enligt 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen) med ett belopp som enligt bolaget motsvarade 16 månadslöner, beräknat på den i anställningsavtalet överenskomna
årslönen att betalas ut månadsvis. Parterna är överens om att anställningsförhållandet upplösts och att skadeståndet till följd härav ska uppgå till ett
belopp som motsvarar 16 månadslöner.
Vidare är parterna överens om att E.S. under sin anställning varit skyldig att
och arbetat enligt ett av Amazon anvisat skiftupplägg och att han till följd
härav haft rätt till och erhållit en fast kontant skiftersättning om 14 125 kr
per månad. Den fråga som tingsrätten har att pröva är om skiftersättningen
ska anses ingå i E.S:s månadslön enligt begränsningsregeln i 39 § anställningsskyddslagen.
Målet har avgjort på handlingarna med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5
rättegångsbalken.
YRKANDEN
E.S. har yrkat att tingsrätten ska förplikta Amazon att till honom betala
226 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 18 maj
2021.
E.S. har yrkat ersättning för sin rättegångskostnad. För det fall käromålet
inte vinner bifall har han yrkat att rättegångskostnaderna ska kvittas enligt 5
kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister (LRA).
Amazon har bestritt käromålet. Amazon har vitsordat det yrkade beloppets
storlek och sättet att beräkna ränta som skäligt i och för sig.
Amazon har yrkat ersättning för sin rättegångskostnad. Amazon har bestritt
E.S:s yrkande om att 5 kap. 2 § LRA ska tillämpas för det fall käromålet
inte vinner bifall.
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GRUNDER M.M
E.S. har till grund för och utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.
Amazon har inte betalat skadestånd med ett belopp som motsvarar 16 månadslöner. Amazon har inte beaktat den avtalade skiftersättningen, som
utgjort en integrerad del av hans månadslön. Skiftersättningen är en fast
kontantersättning som utbetalats med samma belopp varje månad oberoende
av arbetstidsförläggning och är kopplad till skyldigheten att arbeta skift, vilket var en förutsättning för anställningen. Det är utan betydelse att Amazon
använt olika uttryck i anställningsavtalet och lönespecifikationerna för lönen
och skiftersättningen eftersom bägge poster avsett månatliga kontanta ersättningar för arbete som han enligt anställningsavtalet varit skyldig att utföra
enligt det av bolaget anvisade skiftupplägget.
Amazon har till stöd för och utveckling av sitt bestridande anfört i huvudsak följande. Skiftersättningen är en anställningsförmån som är separat från
den avtalade ordinarie månadslönen och ryms därför inte i uttrycket månadslön. Skiftersättningen anges i en separat punkt i E.S:s anställningsavtal
och lönespecifikationer. Skiftersättningen är kopplad till skyldigheten att
arbeta skift, vilket E.S. gjorde under sin anställning. Om E.S. under anställningstiden skulle ha omplacerats till en annan befattning och inte längre ha
varit tvungen att arbeta skift skulle hans rätt till skiftersättning ha upphört.
Skiftersättningen betalas av praktiska och administrativa skäl ut med ett fast
schablonberäknat belopp varje månad, men utgör inget annat än en ersättning för den olägenhet som ett skiftarbete innebär.
BEVISNING
Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning.
DOMSKÄL
Av 39 § anställningsskyddslagen framgår att ett anställningsförhållande ska
anses upplöst om en arbetsgivare vägrar rätta sig efter en dom varigenom en
domstol ogiltigförklarat en uppsägning. För sin vägran ska arbetsgivaren
enligt bestämmelsen betala skadestånd till arbetstagaren med ett belopp som
motsvarar ett visst antal månadslöner. Antalet månadslöner som skadeståndet ska motsvara beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöstes, vilket i E.S:s fall ostridigt innebär att skadeståndet är begränsat till ett
belopp motsvarande 16 månadslöner. Den fråga som tingsrätten har att
pröva är om skiftersättningen ska anses ingå i E.S:s månadslön enligt
begränsningsregeln i 39 § anställningsskyddslagen.
Syftet med nämnda bestämmelse är att, till undvikande av att domstolen
nödgas ägna sig åt hypotetiska antaganden om arbetstagarens skador efter
anställningens upphörande, dels få till stånd en schablon för skadeståndsberäkningen med utgångspunkt i den lön arbetstagaren hade när anställningen
upphörde och att med detta belopp kompensera arbetstagaren för ekonomisk
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och ideell skada, dels motivera arbetsgivaren att noggrant överväga de ekonomiska konsekvenserna av att inte rätta sig efter domstolens avgörande
genom att redan i lagtexten ange vad en sådan vägran kostar (se prop.
1973:129 s. 181 f. och 284, jfr även AD 1985 nr 96 och Bylund m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentar, 10 uppl., 2008, s. 315). Lagstiftarens avsikt var således inte enbart att införa en arbetstagarvänlig skyddsbestämmelse, utan också att genom bestämmelsens konstruktion göra de
ekonomiska konsekvenserna av en vägran att rätta sig efter en ogiltigförklarande dom tydliga för parterna att bedöma.
Arbetsdomstolen har i flera rättsfall prövat vad som innefattas i uttrycket
månadslön i 39 § anställningsskyddslagen. Exempelvis har framhållits att
uttrycket månadslön torde avse den normala avtalade lönen vid tidpunkten
för anställningens upphörande till skillnad från den faktiskt utgivna lönen
samt att det ligger närmare till hands att anta att uttrycket månadslön syftar
på den direkta kontantersättningen och inte innefattar andra anställningsförmåner, även om de skulle ha ett lätt fastställbart ekonomiskt värde för den
anställde (se AD 1996 nr 35 och AD 2003 nr 104). I AD 1997 nr 84 fann
Arbetsdomstolen att uttrycket månadslön får uppfattas på så sätt att det tar
sikte på den ordinarie månadslönen som arbetstagaren uppburit utan påslag
för semesterersättning. I AD 2003 nr 104 ansågs en bonuslön, vars utfående
var beroende av att arbetstagaren genererade courtageintäkter över en viss
nivå, inte innefattas i arbetstagarens månadslön enligt bestämmelsen.
Tingsrätten gör följande bedömning.
Det är i målet ostridigt att E.S. varit skyldig att och arbetat enligt ett av
Amazon anvisat skiftupplägg och att han haft rätt till och erhållit skiftersättning med ett fast kontant belopp varje månad. Det är vidare ostridigt att det i
anställningsavtalet och lönespecifikationerna görs skillnad på den avtalade
årslönen, att utbetalas månadsvis med ett lika stort belopp, och skiftersättningen. Som framkommit i målet har skiftersättningen utgått oberoende av
arbetstidsförläggning och enligt anställningsavtalets ordalydelse är den
enbart kopplad till E.S:s skyldighet att arbeta enligt skiftupplägget.
Tingsrätten bedömer att det varit en förutsättning för anställningen att E.S.
godtagit skyldigheten att och rent faktiskt arbetat enligt skiftupplägget.
Annat har inte framkommit än att åtagandet varit en central del av E.S:s förpliktelser mot Amazon. Det är svårt att särskilja skiftkomponenten från
anställningen i övrigt då E.S., såvitt framkommit, inte arbetat på annat sätt
än i skift. Det är således inte fråga om en situation där arbetstagaren periodvis eller med viss regelbundenhet arbetar på obekväm arbetstid eller enligt
ett skiftschema eller förpliktas stå i beredskap för tjänstgöring och då erhåller särskild ersättning för det.
Skiftersättningen uppgår till ett i förhållande till den avtalade årslönen betydande belopp. Den beräknas som en procentdel av den avtalade årslönen.
Skiftersättningen är vidare en schabloniserad kontantersättning som utgått
med ett lika stort belopp varje månad oberoende av arbetstidsförläggning
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och är enbart knuten till E.S:s skyldighet att arbeta enligt ett av arbetsgivaren anvisat skiftupplägg, som i sin tur utgjort en förutsättning och ram för
anställningen. Tingsrätten finner mot denna bakgrund betydande svårigheter
att till sin karaktär och i någon reell mening särskilja skiftersättningen från
den avtalade lönen.
Vad som sålunda framkommit ger enligt tingsrätten stöd för att skiftersättningen ska anses ingå i E.S:s månadslön. Det kan inte anses förenligt med
lagstiftningens syfte att bedömningen av om en viss ersättning ska anses
ingå i arbetstagarens månadslön enbart ska göras med beaktande av vilken
beteckning ersättningen har eller den avtalsmässiga konstruktionen. Istället
måste en sammantagen bedömning göras utifrån ersättningens karaktär, förutsättningarna för dess erhållande, formerna för dess utbetalande och dess
funktion och koppling till den ordinarie lönen och anställningsförhållandet i
övrigt. Om ersättningens beteckning såsom ett tillägg eller en anställningsförmån ges för stor betydelse vid bedömningen skulle det kunna leda till att
den yttersta sanktionen för arbetsgivarens skyldighet enligt anställningsskyddslagen helt eller delvis sätts ur spel genom att direkta kontantersättningar, som i betydande avseenden är att likställa med ordinarie lön, ges
andra beteckningar.
Vid en sammantagen bedömning av det som framkommit i målet finner
tingsrätten, mot bakgrund av vad som anförts, att skiftersättningen ska anses
ingå i E.S:s månadslön enligt 39 § anställningsskyddslagen. Amazon är
således skyldigt att betala ytterligare skadestånd till E.S. i enlighet med hans
yrkande i målet.
Käromålet ska alltså bifallas.
Vid denna utgång ska Amazon jämlikt 18 kap. 1 § rättegångsbalken ersätta
E.S. för hans rättegångskostnad. Den yrkade ersättningen är skälig.
DOMSLUT
1. Amazon Data Services Sweden AB ska till E.S. betala 226 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 18 maj 2021.
2. Amazon Data Services Sweden AB ska ersätta E.S:s rättegångskostnad
med 44 075 kr, varav 41 275 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det
högre beloppet enligt 6 § räntelagen från denna dag.

AD 2022 nr 17

Mars 2022 s. 54

AD 2022 nr 17

Mars 2022 s. 55

ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-03-30
Stockholm

Dom nr 18/22
Mål nr A 61/21

KÄRANDE
Svenska Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Jonas Wiberg, Svenska Polisförbundet, Box 5583,
114 85 Stockholm
SVARANDE
Staten genom Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60,
111 21 Stockholm
Ombud: arbetsrättsjuristerna Annika Jonasson och Carl-Axel Holmberg,
Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm
SAKEN
upphävande av beslut om bisyssla

Bakgrund
Mellan parterna gäller kollektivavtal. A.J. och M.P. är medlemmar i Svenska
Polisförbundet (förbundet) och anställda hos Polismyndigheten.
A.J. och M.P. (poliserna) arbetar i yttre tjänst i den s.k. ingripandeverksamheten i
polisregion Nord. A.J. arbetar också som jourhavande förundersökningsledare och
M.P. arbetar också på den s.k. kriminaljouren. Poliserna ansökte hos
Polismyndigheten om tillstånd till bisysslor som styrelseledamot (A.J.) respektive
styrelsesuppleant (M.P.) i föreningen Camp Sweden (bisysslorna).
Camp Sweden är en supporterförening för de svenska landslagen i fotboll. Föreningens mål är att stötta landslagen såväl vid hemmamatcher i Sverige som vid
matcher utomlands. Föreningen ska bl.a. vara ett forum för landslagens supportrar, höja stämningen vid matcherna, arrangera samlingar före matcherna och jobba
för en positiv supporterkultur. Uppdragen som styrelseledamot och styrelsesuppleant i föreningen innebär bl.a. medverkan på styrelsemöten, administration
av föreningens Facebooksida och att arrangera samlingar för supportrar.
Sveriges landslagsmatcher i fotboll spelas på hemmaplan i region Stockholm,
Malmö och Göteborg, dvs. inte i polisregion Nord.
Den 25 oktober 2019 beslutade Polismyndigheten, enligt 7 c § lagen om offentlig
anställning, om förbud mot bisysslorna.
Enligt förbudet mot s.k. förtroendeskadliga bisysslor i 7 § lagen om offentlig
anställning får en offentlig arbetstagare inte ha någon anställning eller något
uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller
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någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens
anseende. Enligt 7 c § lagen om offentlig anställning ska en arbetsgivare besluta
att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig
med 7 § samma lag ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan.
Parterna tvistar om bisysslorna är otillåtna enligt 7 § lagen om offentlig anställning.
Yrkanden m.m.
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen upphäver Polismyndighetens beslut den
25 oktober 2019 i ärende A336.266/2019 (M.P.) och ärende A336.165/2019 (A.J.)
om förbud mot bisysslorna.
Staten har bestritt yrkandena.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
Parterna tvistar om polisernas tilltänkta bisysslor som styrelseledamot respektive
styrelsesuppleant i Camp Sweden, en supporterförening för de svenska landslagen
i fotboll, är otillåtna enligt 7 § lagen om offentlig anställning. Inledningsvis i
domen har föreningens verksamhet och aktuella lagbestämmelser redovisats.
Rättsliga utgångspunkter
Bisyssleförbudet i 7 § lagen om offentlig anställning fick väsentligen sin utformning 1970 genom ändringar i 1965 års statstjänstemannalag, vilka sedan har
förts över till 1976 och 1994 års lagar om offentlig anställning. Förarbetena har
redovisats utförligt i t.ex. AD 2004 nr 108 och AD 2014 nr 45.
Med sådan verksamhet som avses i 7 § lagen om offentlig anställning förstås i
princip varje sysselsättning vid sidan av den anställning som får anses vara tjänstemannens huvudanställning (SOU 1969:6 s. 77 f.). Undantagna är dock aktiviteter
som typiskt sett hör hemma på privatlivets område och vad som har omedelbart
samband med detta område.
Det avgörande för om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte är vilka beröringspunkter av betydelse för förtroendet för opartiskheten i arbetet vid myndigheten som finns mellan bisysslan och den statsanställdes aktuella arbetsuppgifter,
hans eller hennes kollegor eller verksamheten vid främst den myndighetsenhet där
den statsanställde arbetar. Det är förtroendet för den statsanställdes och hans eller
hennes kollegors opartiskhet i arbetet som skyddas av bestämmelsen om förbud
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mot förtroendeskadliga bisysslor. Med uttrycket ”myndighetens anseende” i
bestämmelsen åsyftas vidare inte myndighetens anseende i varje hänseende utan
bara anseendet för att opartiskhet (objektivitet, saklighet) iakttas i myndighetens
verksamhet (prop. 1970:72 s. 75). Det är inte nödvändigt att allmänhetens förtroende i verkligheten har rubbats eller ens att något har inträffat som är ägnat att
sätta allmänhetens tilltro på spel.
Tillåtligheten av en bisyssla bedöms med hänsyn till bl.a. graden av risk för
förtroendeskada i det enskilda fallet. I första hand är prövningen inriktad mot att
bedöma graden av risk för förtroendeskada. Vidare bedöms om graden av risk för
förtroendeskada är försvarlig. Dessutom beaktas bisysslans betydelse för arbetstagaren personligen. Om arbetstagaren har ett starkt personligt intresse av att
utföra en viss bisyssla, talar det för att något större risk för förtroendeskada bör
accepteras. Fackliga, politiska eller andra ideella förtroendeuppdrag är exempel på
bisysslor som mindre ofta lär omfattas av förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor (SOU 1969:6 s. 79–86). I SOU 2000:80 s. 167 f. uttalas dock att fackliga eller
ideella uppdrag inte alltid är riskfria. Risker kan bl.a. uppstå om uppdraget innebär
ett ansvar för medelsförvaltning. Särskilt riskabelt har det ansetts om organisationen har något slag av samröre med den myndighet där man har sin huvudanställning. Vid den samlade bedömningen av vilken risk som i det enskilda fallet
är acceptabel inverkar arbetstagarens uppgifter inom myndigheten i hög grad,
liksom bisysslans omfattning och dess beskaffenhet (SOU 1969:6 s. 80 f.).
Arbetsdomstolen har i tidigare avgöranden prövat frågor om polisers bisysslor, se
t.ex. AD 1989 nr 123, AD 2004 nr 108, AD 2005 nr 55, AD 2011 nr 83 och AD
2018 nr 45. Arbetsdomstolen har därvid uttalat att polisens verksamhet i största
utsträckning innefattar myndighetsutövning mot enskilda och även har vissa
inslag av rättskipande uppgifter och att det måste ställas stora krav på att allmänhetens förtroende för polisens opartiskhet kan upprätthållas. Rent generellt kan det
därför sägas att riskgraden för förtroendeskada på grund av bisysslor är hög när
det gäller poliser, och att endast förhållandevis små risker för sådan förtroendeskada bör få accepteras (AD 1989 nr 123).
Vad som är utrett
Poliserna har berättat följande. Som företrädare för föreningen skulle de, ideellt
och av personliga intressen, hjälpa till att arrangera samlingar av supportrar inför
landslagsmatcher i fotboll. Samlingarna är öppna även för andra än föreningens
medlemmar och sker generellt på platser där det serveras alkohol, men alkoholserveringen sker inte i föreningens regi. Vid samlingarna är deltagarna, både medlemmar och icke medlemmar, i allmänhet likadant klädda i gula tröjor. Föreningen
säljer gula tröjor och annat supportermaterial med trycket ”Camp Sweden” som
vem som helst kan köpa. Som styrelseledamot respektive styrelsesuppleant skulle
poliserna ansvara för försäljningen av sådant supportermaterial. Styrelsen ansvarar
för att ordna tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten för det fall
sådant krävs för en samling. Poliserna har inte vid samlingarna sett något som
skulle kunna vara en polissak.
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P.N., som arbetar vid Polismyndighetens operativa enhet i polisregion Stockholm,
har berättat bl.a. följande. Ordningsstörningar är mycket mindre vanligt i samband
med matcher inom landslagsfotbollen än i samband med matcher inom
klubbfotbollen. När Polismyndigheten bedömer att det finns en förhöjd risk för
ordningsstörningar vid en landslagsmatch i fotboll beror det oftast på vad som är
känt om det utländska lagets supportrar. I samband med s.k. särskilda händelser
eller när en polisregion under en längre tid behöver stöd kan det kallas in poliser
från andra polisregioner. Ansökningar om tillstånd enligt ordningslagen handläggs
i berörd polisregion.
Det har inte framkommit att någon polis från polisregion Nord har beordrats att
tjänstgöra i anslutning till en landslagsmatch i fotboll, som spelas i andra polisregioner.
Det är ostridigt att Camp Sweden är en seriös och fredlig förening som sköter sitt
uppdrag mycket väl och inte i sig kopplats till några ordningsstörningar. Föreningen samarbetar väl med Polismyndigheten.
Omfattas uppdragen av regleringen av bisyssleförbud?
Arbetsdomstolen anser att uppdragen som styrelseledamot respektive styrelsesuppleant i föreningen Camp Sweden helt klart är sådana uppdrag som kan vara
förbjudna enligt 7 § lagen om offentlig anställning. Uppdragen kan, trots att de
skulle vara ideella och uttryck för starka personliga intressen, inte anses höra till
privatlivets område eller vad som har omedelbart samband med detta.
Förtroendeskadliga bisysslor?
Arbetsdomstolen gör följande bedömning i frågan om bisysslorna kan anses vara
förtroendeskadliga.
Det är tveklöst så att det finns vissa beröringspunkter mellan föreningens och
Polismyndighetens verksamhet. Föreningen söker ibland tillstånd enligt ordningslagen hos Polismyndigheten för sina samlingar. Poliser kan komma att närvara i
anslutning till föreningens samlingar och vid landslagsmatcher. Företrädare för
föreningen samverkar också med Polismyndigheten inför samlingar och landslagsmatcher för att förebygga ordningsstörningar.
Med beaktande av att föreningens ansökningar om tillstånd enligt ordningslagen
handläggs i andra polisregioner än den där poliserna arbetar får risken för att
allmänheten får uppfattningen att Polismyndighetens handläggare och beslutsfattare inte skulle vara opartiska, eller skulle kunna påverkas, på grund av att det i
föreningens styrelse finns poliser anses låg.
Även risken för att allmänheten får uppfattningen att de poliser som har arbetsuppgifter i anslutning till föreningens samlingar och landslagsmatcher, vilka såvitt
framkommit regelmässigt kommer från andra polisregioner än den där poliserna
arbetar, skulle kunna påverkas i sitt arbete av att det i föreningens styrelse finns
poliser får anses låg.
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Att föreningen för att förebygga ordningsstörningar samverkar med andra polisregioner än den där poliserna arbetar kan enligt Arbetsdomstolens mening inte
innebära någon nämnvärd risk för förtroendeskada, ens om poliserna skulle som
företrädare för föreningen delta i samverkan. Det förefaller nämligen långsökt att
allmänheten skulle kunna få uppfattningen att Polismyndigheten i aktuell polisregion inte skulle vara opartisk i sitt arbete, bl.a. med att i samverkan med andra i
samhället förebygga ordningsstörningar, på grund av att poliserna är med i föreningens styrelse och företräder föreningen.
Staten har särskilt lyft fram risken för att det vid samlingar och landslagsmatcher
förekommer något som typiskt sett är eller blir en polissak, t.ex. ordningsstörningar eller skadegörelse, och som poliserna när de på sin fritid företräder föreningen skulle kunna behöva ingripa mot. Att en polis, som är ledig, kan behöva
ingripa mot en släkting, bekant eller någon som är medlem i samma ideella förening som polisen kan givetvis riskera att ge allmänheten uppfattningen att den
polisen inte är opartisk vid ingripandet. Det är emellertid en risk som är generell
och svår att undvika i de akuta situationer det normalt är fråga om när en polis
som är ledig behöver ingripa. Arbetsdomstolen kan inte se att den risken skulle
öka bara för att polisen är med i styrelsen för en ideell förening.
Staten har också lyft fram risken för att poliserna skulle kunna beordras att tjänstgöra i samband med landslagsmatcher och då behöva ingripa mot sådant som
föreningens medlemmar kan vara inblandade i. Det har emellertid inte framkommit att någon polis i den polisregion där poliserna arbetar beordrats att tjänstgöra i
samband med landslagsmatcher i fotboll, som i nuläget bara genomförs i andra
polisregioner och utomlands. Risken för att poliserna skulle beordras att tjänstgöra
i samband med landslagsmatcher i fotboll framstår därför i nuläget som mycket
ringa.
Det får anses finnas ett visst samhällsintresse av att ansvarsfulla personer, såsom
poliserna, ideellt och på grund av eget intresse engagerar sig aktivt i föreningen,
som bl.a. jobbar för en positiv supporterkultur och samverkar väl med Polismyndigheten för att förebygga ordningsstörningar.
Vid en samlad bedömning finner Arbetsdomstolen att de risker för förtroendeskada som bisysslorna i nuläget skulle innebära framstår som så ringa att de är
försvarliga, även med hänsyn till de stränga krav på upprätthållande av allmänhetens förtroende för opartiskheten i Polismyndighetens verksamhet som måste
ställas. Bisysslorna är alltså inte otillåtna enligt 7 § lagen om offentlig anställning.
Slutsats och rättegångskostnader
Arbetsdomstolens bedömning innebär att förbundets talan om upphävande av de
beslutade förbuden mot polisernas bisysslor ska bifallas.
Vid denna utgång ska staten ersätta förbundet för dess rättegångskostnader. Om
beloppet råder inte tvist.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen upphäver Polismyndighetens beslut den 25 oktober 2019
rörande M.P. i ärende A366.266/2019.
2. Arbetsdomstolen upphäver Polismyndighetens beslut den 25 oktober 2019
rörande A.J. i ärende A366.165/2019.
3. Staten ska ersätta Svenska Polisförbundet för rättegångskostnader med
95 019 kr, varav 87 500 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist,
Johanna Hasselgren, Jolan Wennberg och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare: Disa Buskhe
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