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semesterförmåner, refereras ingående på vita blad 
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Fallet, som handlar om avbrytande av provanställning, fastställelsetalan 
och preskription, refereras ingående på vita blad 
 
5. AD 2022 nr 29 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 25/22 
2022-05-04 Mål nr B 98/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Jan Backman, 19460410-8771, Östra Nygatan 120, 931 35 Skellefteå 
Ombud: jur.kand. Peter Gavelin, Advokat Daniel Ahl AB, Artillerigatan 6, 
114 51 Stockholm 

SVARANDE 
Morön BK, 894700-1049, Gruvgatan 15, 931 49 Skellefteå 
Ombud: Per Gunnar Stenvall, samma adress 

SAKEN 
fordran m.m. 

ÖVERKLAGAD DOM 
Skellefteå tingsrätts dom den 8 oktober 2021 i mål nr T 429-20 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Yrkanden m.m. 

Jan Backman har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens 
dom, ska förplikta Morön BK att till honom betala 154 857 kr jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen på 24 661 kr från den 1 augusti 2017, på 25 544 kr från 
den 1 augusti 2018, 26 323 kr från den 1 augusti 2019, och på 78 329 kr från 
den 8 april 2020, allt till dess betalning sker. 

I andra hand har Jan Backman yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av 
tingsrättens dom, ska förplikta Morön BK att till honom betala 87 966 kr 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 24 661 kr från den 1 augusti 2017, på 
25 544 kr från den 1 augusti 2018, på 26 323 kr från den 1 augusti 2019, och 
på 11 438 från den 8 april 2020, allt till dess betalning sker. 

Jan Backman har vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader vid 
tingsrätten med i första hand 133 300 kr och i andra hand 66 650 kr. 

Morön BK har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, 
ska avslå Jan Backmans yrkande om semesterersättning och semestertillägg. 

Parterna har bestritt varandras respektive yrkanden. 
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Jan Backman har yrkat ersättning för rättegångskostnader i 
Arbetsdomstolen. 

 
 
 

 
 

Domskäl 
 

Frågan om Jan Backman har varit arbetstagare 
 

För att Jan Backman ska ha rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen 
krävs att han varit att anse som arbetstagare i förhållande till Morön BK (se 
1 § semesterlagen). 

Tingsrätten har kommit fram till att Jan Backman för den tid som talan avser 
var arbetstagare i semesterlagens mening. Arbetsdomstolen gör samma bed- 
ömning. 

 
Jan Backmans rätt till semesterförmåner 

Eftersom Jan Backman var arbetstagare i förhållande till Morön BK har han 
rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen. 

I semesterlagen görs en åtskillnad mellan semesterlön och semesterersätt- 
ning. Semesterlön ska betalas i samband med att arbetstagaren har betald 
semesterledighet. Semesterlönen kan beräknas antingen enligt den s.k. sam- 
malöneregeln eller enligt den s.k. procentregeln. Sammalöneregeln tilläm- 
pas för en arbetstagare som har lön bestämd per vecka eller månad (16 § 
första stycket) och innebär att arbetstagaren vid semestertillfället får sin akt- 
uella vecko- eller månadslön, eventuella fasta lönetillägg samt ett semester- 
tillägg. Semestertillägget är för varje betald semesterdag för månadsavlö- 
nade arbetstagare 0,43 procent av månadslönen (16 a §). Procentregeln til- 
lämpas bl.a. för arbetstagare som har lön som inte är bestämd per vecka eller 
månad eller har lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del om 
den rörliga lönedelen kan uppskattas till minst tio procent av den samman- 
lagda lönen under semesteråret (16 § andra stycket). Semesterlön enligt pro- 
centregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning 
under intjänandeåret. Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått 
den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersätt- 
ning (28 §). Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av 
semesterlön (29 §). 
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Jan Backmans rörliga lönedel – provisionen – översteg tio procent av den 
sammanlagda lönen och han hade därför enligt semesterlagen rätt till sem- 
esterlön enligt procentregeln. 

En arbetstagare har enligt semesterlagen rätt till semesterlön antingen med 
tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänan- 
deåret (enligt procentregeln) eller genom att få t.ex. sin månadslön och ett 
semestertillägg (enligt sammalöneregeln). Enligt semesterlagen har arbetsta- 
garen inte i något fall rätt till både tolv procent av den förfallna lönen under 
intjänandeåret och ett semestertillägg. 

Jan Backman har hänvisat till ett utdrag från Unionens hemsida som, enligt 
hans mening, varit bilagt avtalet med Morön BK. Utdraget innehåller en 
mycket översiktlig förklaring av reglerna om semesterersättning och sem- 
esterlön. Av utdraget framgår bl.a. att den som omfattas av Unionens kol- 
lektivavtal normalt har ett semestertillägg om 0,8 procent av den aktuella 
månadslönen per dag och att den som inte omfattas av kollektivavtalet i stäl- 
let har att beräkna semestertillägg med 0,43 procent gånger den aktuella 
månadslönen. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening kan utdraget från Unionens hemsida inte 
anses innebära att Morön BK och Jan Backman kommit överens om att han 
ska ha rätt till såväl tolv procent av den förfallna lönen under intjänandeåret 
som ett semestertillägg. 

Arbetsdomstolen har funnit att Jan Backman har rätt till semester- 
lön/semesterersättning som han tjänat in under anställningen och att ersätt- 
ningen ska beräknas enligt procentregeln, med avdrag för den semesterlön 
som Morön BK redan betalat, men däremot inte rätt till semestertillägg. Vid 
beräkning av semesterlön/semestersättning enligt procentregeln saknar det 
betydelse under hur stor del av intjänandeåret arbetstagaren arbetat. 

Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att det genom de åberopade 
lönespecifikationerna är styrkt att lön betalats till Jan Backman på sätt han 
påstått. I de betalade beloppen har ingått en ersättningspost om 5 000 kr per 
månad som betalats till Jan Backman nio eller tio månader per år och som 
angetts avse ersättning för bil och telefoni. Morön BK har invänt att i vart 
fall ska detta belopp inte vara semesterlönegrundande. Enligt 
Arbetsdomstolens mening, måste denna ersättning anses vara sådan ersätt- 
ning för särskilda kostnader som enligt 24 § semesterlagen inte ska beaktas 
vid beräkning av semesterlön. Jan Backman har alltså rätt till tolv procent av 
utbetalade lönebeloppen förutom ersättningsposterna om 5 000 kr, minskat 
med den semesterlön som Morön BK enligt lönespecifikationerna redan bet- 
alat. 

Sammantaget har Jan Backman rätt till semesterförmåner om 66 406 kr. 

Av dessa avser 20 273 kr intjänandeåret 2016–2017, 17 940 kr 
intjänandeåret 2017–2018 och 18 670 kr intjänandeåret 2018–2019. 
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Jan Backmans yrkanden får i dessa delar anses avse att Morön BK betalat 
honom för låg semesterlön under semesterledigheten åren 2017–2019. 
Eftersom semesterlön ska betalas i samband med semesterledigheten (26 § 
semesterlagen), får de tidpunkter från vilka Jan Backman yrkat ränta godtas. 
Ränta på beloppet för semesterlön för intjänandeåret 2016–2017 ska betalas 
från den 1 augusti 2017, på beloppet för intjänandeåret 2017–2018 från den 
1 augusti 2018 och på beloppet för intjänandeåret 2018–2019 från den 
1 augusti 2019. 

 
De resterande 9 523 kronorna avser semesterlön som intjänats efter mars 
2019 och får anses avse semestersättning, eftersom semesterlönen inte beta- 
lats innan anställningen upphörde. Ränta på detta belopp ska, i enlighet med 
Jan Backmans yrkande, betalas från den 8 april 2020. 

 
Provisionen för år 2019 

Parterna är oense om Jan Backman fått för lite provision för 2019. Jan 
Backman har anfört följande. Han sålde 2019 för åtminstone 954 300 kr vil- 
ket berättigat till en provision om 190 860 kr. Eftersom Morön BK endast 
betalat 131 560 kr har han rätt till ytterligare 59 300 kr i provision. 

Jan Backman har i förhör i tingsrätten berättat att han föranlett fakturering 
om över 954 300 kr. Hans uppgifter vinner stöd av den redovisning som 
Morön BK gett in och åberopat vid tingsrätten. Morön BK har inte visat att 
Jan Backman av något skäl inte skulle ha rätt till provision på någon del av 
det fakturerade beloppet. Till skillnad från tingsrätten anser 
Arbetsdomstolen att det är visat att Jan Backman har rätt till ytterligare 
59 300 kr i provision. Han har även rätt till semesterersättning på beloppet 
om 7 116 kr (59 300 kr x 0,12). Ränta på dessa belopp ska, enlighet med 
yrkandet, betalas från 8 april 2020. 

 
Kvittning och preskription 

Tingsrätten har funnit att Jan Backmans anspråk på semesterförmåner inte 
är preskriberat och har ansett att Morön BK inte visat att föreningen haft en 
motfordran mot Jan Backman. Arbetsdomstolen gör samma bedömning. 

 
Sammanfattning och rättegångskostnader 

Arbetsdomstolen har alltså funnit att Morön BK till Jan Backman ska betala 
66 406 kr avseende semesterlön och semesterersättning för betald lön, 
59 300 kr avseende provision samt 7 116 kr avseende semesterersättning för 
den utdömda provisionen. 

Arbetsdomstolens ställningstagande innebär att Morön BK ska förpliktas 
betala 132 822 kr av yrkade 154 857 kr. Vid en samlad bedömning anser 
Arbetsdomstolen Jan Backman har vunnit i sådan omfattning att Morön BK 
ska ersätta hans rättegångskostnader med två tredjedelar, till den del kostna- 
den varit skäligen varit påkallad för tillvaratagande av hans rätt. 
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Med beaktande av målets art och omfattning anser Arbetsdomstolen att 
skäliga rättegångskostnader vid tingsrätten uppgår till 82 800 kr. Det yrkade 
beloppet för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen är skäligt. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 1 förpliktar 
Arbetsdomstolen Morön BK att till Jan Backman betala 132 822 kr, jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet 20 273 kr från den 1 augusti 2017, på 
beloppet 17 940 kr från den 1 augusti 2018, på beloppet 18 670 kr från den 
1 augusti 2019, och på beloppet 75 939 kr från den 8 april 2020. 

 
2. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 2 förpliktas Morön BK att 
ersätta Jan Backman för rättegångskostnader vid tingsrätten med 55 200 kr 
varav 53 333 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
den 8 oktober 2021 till dess betalning sker. 

3. Morön BK ska ersätta Jan Backman för rättegångskostnader vid 
Arbetsdomstolen med 28 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Charlott Richardson och Bo Hallberg. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Disa Buskhe 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 26/22 
2022-05-04 Mål nr A 4/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Industrifacket Metall, 105 52 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 
111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige, Box 55915,
102 16 Stockholm
2. Emmaboda Glas AB, 556032-8881, Box 153, 361 22 Emmaboda
Ombud för båda: arbetsrättsjuristen Lisa Wastelius, IKEM AB, Box 55915,
102 16 Stockholm och chefsjuristen Ulf Nordström, EFA AB, samma adress

SAKEN 
lönefordran 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. 

M.O. är medlem i Industrifacket Metall (förbundet) och arbetade hos
Emmaboda Glas AB (bolaget). Han sades upp på grund av arbetsbrist den
21 februari 2020.

Bolaget ansökte den 24 januari 2020 om företagsrekonstruktion, vilket 
beviljades samma dag. 

Enligt ett ackordsförslag erbjöds varje fordringsägare med en oprioriterad 
fordran betalning med 25 procent av fordringarna. Förslaget godkändes av 
borgenärerna den 25 maj 2020 och fastställdes av tingsrätten genom ett 
beslut samma dag. Rekonstruktionen upphörde den 25 maj 2020. 

M.O. arbetade vid rekonstruktionens början hos bolaget som chaufför m.m.
Han var tillsvidareanställd och hade sex månaders uppsägningstid.

Vid två tillfällen, den 13 februari 2020 och vid ett senare tillfälle, förhand- 
lade bolaget och förbundet om att M.O. skulle sägas upp på grund av arbets- 
brist. Protokollen från de två förhandlingstillfällena är båda daterade den 
13 februari 2020. Av det senare protokollet framgår att bolaget förklarade 
att M.O. skulle sägas upp den 21 februari 2020 med en uppsägningstid om 
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sex månader och att han skulle bli arbetsbefriad från och med den 1 mars 
2020. Förhandlingen avslutades i enighet. 

 
M.O:s lönefordringar på bolaget för perioderna den 24 januari–24 februari 
2020 och den 1 mars–3 juli 2020 betalades genom den statliga lönegarantin. 
M.O. arbetade och fick lön från bolaget för tiden den 25–29 februari 2020. I 
juni 2021 betalade bolaget ersättning med tillämpning av det offentliga ack- 
ordet till M.O. med 15 262 kr, dvs. med en reduktion i enlighet med det fast- 
ställda ackordet. Parterna är oense om M.O:s fordringar på uppsägningslön 
och semesterförmåner för tiden den 4 juli–21 augusti 2020 samt ersättning 
för kompensationstid intjänad före den 25 oktober 2019 och fem sparade 
semesterdagar, intjänade före den 1 april 2018, omfattas av det offentliga 
ackordet. Parterna är bland annat oense om fordringarna uppkommit före 
eller efter den s.k. kritiska tidpunkten, dvs. den 24 januari 2020. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till M.O. 
betala 

 
a) uppsägningslön för tiden den 4 juli–21 augusti 2020 med 32 368 kr 

(44 859 kr – 12 491 kr), jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 
25 september 2020 till dess betalning sker, 

b) semesterersättning för tiden den 4 juli–21 augusti 2020 med 
5 108 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 september 
2020 till dess betalning sker, 

c) semesterersättning för fem sparade semesterdagar med 5 700 kr 
(7 600 kr – 1 900 kr), jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 
25 september 2020 till dess betalning sker, 

d) ersättning för kompensationstid intjänad före den 25 oktober 2019 
med 2 615 kr (3 486 kr – 871 kr), jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från den 25 september 2020 till dess betalning sker, och 

e) allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 50 000 kr, jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen från dag för delgivning av stämning (den 
18 februari 2021) till dess betalning sker. 

 

Förbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till 
förbundet betala allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 100 000 kr, 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 
18 februari 2021) till dess betalning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet. De har vitsordat kapitalbeloppen 
och sättet att beräkna ränta. De har inte vitsordat några belopp avseende all- 
mänt skadestånd. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att någon av fordringarna inte 
ska omfattas av det offentliga ackordet, har arbetsgivarparterna vitsordat att 
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bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott. De har yrkat att de all- 
männa skadestånden i så fall ska jämkas, i första hand till noll. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 

Förbundet 
 

Sammanfattning av grunderna för talan 

M.O:s fordringar på bolaget omfattas inte av det offentliga ackordet. 

Fordringarna på lön och semesterersättning för perioden den 4 juli– 
21 augusti 2020 omfattas inte av det offentliga ackordet eftersom M.O. fort- 
satte att arbeta efter den kritiska tidpunkten innan han blev arbetsbefriad. 
Han ska därför anses ha arbetat under perioden ifråga. 

 
Det är fråga om ett ömsesidigt ofullbordat anställningsavtal med löpande 
framtida prestationer. Verkningarna av det offentliga ackordet ska därför 
upphöra avseende prestationer, som belöper på tiden efter det att rekon- 
struktionen upphört. Fordringarna ska därför inte omfattas av det offentliga 
ackordet. 

 
Bolaget har genom dess företrädare S.H. kommit överens med M.O. om att 
M.O. skulle arbeta till den 28 februari 2020, att han skulle få full ersättning 
för hela uppsägningstiden och att han även skulle få betalt för övriga ford- 
ringar som han hade på bolaget. När en företagsrekonstruktion avslutas, 
upphör rättsverkningarna av det offentliga ackordet. Anställningsavtalet 
med alla dess verkningar återuppstod därmed för resterande anställningstid. 

 
Under alla förhållanden har samtliga fordringarna uppkommit efter den kri- 
tiska tidpunkten, eftersom bolaget den 25 maj 2020 beslutade att återgå till 
sedvanliga betalningsrutiner. Det får anses som, eller jämställas med, att ett 
nytt avtal då träffades mellan bolaget och M.O. 

 
Semesterförmåner ska överhuvudtaget inte ingå i det offentliga ackordet, 
eftersom förmånerna följer av semesterlagen, som är en social skyddslag- 
stiftning. 

 
Bolaget har inte betalat full ersättning till M.O. Han har därför rätt till lön, 
semesterersättning och ersättning för intjänad kompensationstid med yrkade 
belopp. Genom att inte betala dessa ersättningar har bolaget brutit mot koll- 
ektivavtalet. Bolaget ska därför även betala allmänt skadestånd till både 
M.O. och förbundet. 

 
Bakgrund 

 
Bolaget, som tillverkar olika typer av glas, hade verksamhet på ett antal 
orter, däribland Emmaboda. I Eslöv hade bolaget en hubb. Vid hubben i 
Eslöv arbetade M.O. som chaufför samt med lagerhållning och att se till att 
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beställningar levererades till glasmästare i Skåne. Han var den ende perso- 
nen som arbetade där. 

 
Den 24 januari 2020 ansökte bolaget om företagsrekonstruktion, vilket 
tingsrätten beslutade samma dag. Den 13 februari 2020 genomförde bolaget 
en förhandling med förbundet enligt 11 § medbestämmandelagen om ned- 
läggning av bl.a. hubben i Eslöv. Vid samma förhandlingstillfälle förhand- 
lade parterna om att M.O. skulle sägas upp på grund av arbetsbrist och bli 
arbetsbefriad från visst datum. Bolaget kom därefter överens med honom 
om att han skulle arbeta till och med den 29 februari 2020. Vid ett senare 
förhandlingstillfälle ändrades därför dagen för uppsägning till den 21 febru- 
ari 2020 och dagen för arbetsbefrielse till att gälla från och med den 1 mars 
2020. Bolaget sade upp M.O. till den 21 februari 2020 och M.O. arbetade 
till och med den 29 februari 2020. 

 
Offentligt ackord 

 
I samband med att det offentliga ackordet fastställdes och rekonstruktionen 
upphörde fick de fordringsägare som inte hade fått sina fordringar ersatta på 
annat sätt ett dokument från rekonstruktören om att de skulle få 25 procent 
av sina fordringar. De ombads att underteckna och återsända dokumentet 
om de accepterade erbjudandet. M.O. accepterade inte erbjudandet, utan 
informerade bolaget – troligen genom E.S. – att han hade rätt till full ersätt- 
ning för sina fordringar. Samtidigt fick han ett dokument om avstående från 
företrädesrätt till återanställning, vilket han inte heller skrev under. 

 
Det förhållande att M.O. inte godkänt ackordsförslaget innebär och ger 
uttryck för att han visat sig stå till förfogande för arbete, att han hade rätt till 
full ersättning för sina fordringar och att han accepterat och godtagit att 
bolaget skulle återgå till sedvanliga betalningsrutiner. Detta medför att en 
överenskommelse har träffats efter den kritiska tidpunkten och fordringarna 
omfattas därför inte av ackordet. 

 
Avtal om betalning har ingåtts efter den kritiska tidpunkten 

 
Vid en förhandling mellan bolaget och förbundet kom parterna överens om 
att M.O. skulle sägas upp den 19 februari 2020. På grund av kvarstående 
arbetsuppgifter vid hubben i Eslöv, som behövde slutföras, kom förbundet 
och bolaget emellertid i senare förhandling överens om att M.O. i stället 
skulle sägas upp den 21 februari 2020. Parternas överenskommelse framgår 
av ett protokoll, som daterades samma dag – den 13 februari 2020 – som 
protokollet från det tidigare förhandlingstillfället. 

 
M.O. fortsatte att arbeta efter den kritiska tidpunkten och arbetsbefriades 
först från och med den 1 mars 2020. Detta innebär att han växlade mellan 
arbete och arbetsbefrielse under företagsrekonstruktionen. 

 
Till skillnad från vad som gäller vid konkurs enligt 5 kap. 18 § konkursla- 
gen, är det inte möjligt att vid företagsrekonstruktion växla mellan arbete 
och arbetsbefrielse. Vid företagsrekonstruktion måste arbetsgivaren helt 
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eller inte alls arbetsbefria arbetstagaren. En arbetstagares rätt till arbetslös- 
hetsersättning för tiden efter det att lönegarantin har nått maxbelopp, gäller 
endast vid konkurs och inte vid företagsrekonstruktion. 

 
M.O. ska därför anses ha arbetat under tiden den 4 juli–21augusti 2020. Han 
har till följd av detta rätt till lön och andra ersättningar. Fordran på lön och 
semesterersättning för den perioden ska därför anses ha uppkommit efter 
den kritiska tidpunkten. 

 
Vidare hade M.O. och företrädaren för bolaget, S.H., kommit överens om att 
M.O. skulle arbeta till den 28 februari 2020 och att han skulle få full ersätt- 
ning för hela uppsägningstiden, sex månader, samt att han även skulle få 
betalt för övriga fordringar som han hade på bolaget. En överenskommelse 
om betalning ingicks således efter den kritiska tidpunkten. Den innebar åta- 
ganden från både bolaget och från M.O:s sida. Samtliga fordringar har där- 
med uppkommit efter den kritiska tidpunkten. 

 
Det är fråga om ett ömsesidigt ofullbordat anställningsavtal 

 
En arbetstagares förpliktelse i en anställning är att utföra arbete eller att 
ställa sin arbetskraft till förfogande för arbete. Arbetsgivarens förpliktelse är 
att betala lön och andra ersättningar. Eftersom det är fråga om ett ömsesidigt 
ofullbordat anställningsavtal med löpande framtida prestationer, ska verk- 
ningarna av det offentliga ackordet upphöra avseende prestationer som löper 
i tiden efter rekonstruktionens upphörande. Fordringarna ska därför inte om- 
fattas av det offentliga ackordet. 

 
Fordringarna återuppstod när företagsrekonstruktionen avslutades 

 
När en företagsrekonstruktion avslutas, upphör rättsverkningarna av det 
offentliga ackordet. Anställningsavtalet med alla dess verkningar återupp- 
stod därmed för resterande anställningstid efter den 25 maj 2020. Fordring- 
arna på lön och semesterersättning för perioden den 4 juli–21 augusti 2020 
uppkom därför efter den kritiska tidpunkten och omfattas därmed inte av det 
offentliga ackordet. I och med att anställningsavtalet med alla dess verk- 
ningar återuppstod i och med företagsrekonstruktionens upphörande, ska 
även semesterersättning och kompensationstid för tiden före den 25 oktober 
2019 anses ha uppkommit efter den kritiska tidpunkten. Dessa fordringar 
ska därför inte omfattas det offentliga ackordet. 

 
Bolagets beslut att återgå till sedvanliga betalningsrutiner 

 
Fordringarna har uppkommit efter den kritiska tidpunkten, eftersom bolaget 
den 25 maj 2020 beslutade att återgå till sedvanliga betalningsrutiner. I ett 
brev den 27 maj 2020 från rekonstruktören till samtliga fordringsägare, där- 
ibland M.O., meddelade rekonstruktören att bolaget avsåg att återgå till sed- 
vanliga betalningsrutiner. Detta ska ses som ett anbud, som M.O. accepte- 
rade genom samtal till bolaget. Det får anses som, eller jämställas med, att 
ett nytt avtal då träffades mellan bolaget och M.O. I vart fall gör den s.k. 
tillitsprincipen att ett avtal kom till stånd. 
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När M.O. fick rekonstruktörens brev var han i kontakt med företrädare för 
rekonstruktören, troligtvis L.G. Han var även vid upprepade tillfällen, både 
före och efter bolagets viljeförklaring, i kontakt med ekonomiassistenten vid 
bolaget E.S. M.O. hänvisade vid dessa kontakter till brevet från rekonstruk- 
tören och uppgav att han accepterade att bolaget återgick till sedvanliga 
betalningsrutiner och att han var beredd att arbeta eller stå till förfogande för 
arbete. 

 
Även i förhandlingar mellan å ena sidan förbundet och M.O. genom lokal- 
ombudsmannen U.M. och å andra sidan bolaget genom rekonstruktören, 
advokaten J.M., har förbundet för M.O:s räkning accepterat bolagets anbud 
och viljeförklaring att återgå till sedvanliga betalningsrutiner. Under för- 
handlingarna hänvisade U.M. till de uppsägningstider och arbetsgivarens 
skyldigheter att betala uppsägningslön som följer av anställningsskyddsla- 
gen och anförde att M.O. hade rätt till full uppsägningslön och andra ersätt- 
ningar eftersom rekonstruktionen lyckades. 

 
En överenskommelse om betalning ingick således efter den kritiska tidpunk- 
ten mellan bolaget och M.O. Den innebar nya åtaganden både från bolaget 
och M.O. Han har därför rätt till uppsägningslön, semesterersättning och 
ersättning för intjänad kompensationstid. 

 
Särskilt om semesterförmåner 

 
Semesterförmåner ska överhuvudtaget inte ingå i ett ackord vid företagsre- 
konstruktion. Rätten till semesterförmåner följer nämligen av semesterlagen, 
som är en social skyddslagstiftning. Syftet med semesterlagen är att arbets- 
tagarna ska beredas möjlighet till rekreation, återhämtning och vila. Detta 
syfte skulle förfelas om semesterförmåner ingick i ett offentligt ackord, 
eftersom arbetstagarna då inte skulle få denna möjlighet i och med att värdet 
av semesterförmånerna minskas med anledning av ackordet. 

 

Arbetsgivarparterna 
 

Sammanfattning av grunderna för bestridandet 
 

M.O:s fordringar på bolaget är oprioriterade och omfattas av det offentliga 
ackordet. Fordringarna uppkom före den kritiska tidpunkten, eftersom de 
grundar sig på avtal som träffats före ansökan om företagsrekonstruktion. 

 
Att M.O. arbetade någon vecka i början av uppsägningstiden, påverkar inte 
bedömningen av tidpunkten för fordringarnas uppkomst. Att M.O. var 
arbetsbefriad under uppsägningstiden, ska inte jämställas med att han då 
arbetade. Bolaget lät inte M.O. växla mellan arbete och arbetsbefrielse. 

 
Företagsrekonstruktionens avslutande innebar inte att rättsverkningarna av 
det offentliga ackordet då upphörde. M.O:s anställningsavtal återuppstod 
inte i och med detta. Fordringarna uppkom därför inte på grund härav efter 
den kritiska tidpunkten. 
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Bolagets beslut den 25 maj 2020 att återgå till sedvanliga betalningsrutiner 
ska inte anses som, eller jämställas med, att ett nytt avtal då träffades mellan 
bolaget och M.O. Fordringarna uppkom därför inte heller på denna grund 
efter den kritiska tidpunkten. 

 
Semesterlagens karaktär av social skyddslagstiftning påverkar inte bedöm- 
ningen om en fordran ska ingå i ett offentligt ackord eller inte. Att semester- 
lagen är en social skyddslagstiftning har lagstiftaren beaktat genom att 
semesterförmåner är prioriterade i viss utsträckning enligt 12 § förmånsrätt- 
slagen. Utöver det utgör förmånerna enligt lag en oprioriterad penningford- 
ran vid ackord. 

 
M.O:s talan avser således oprioriterade fordringar som omfattas av det 
offentliga ackordet. M.O. stod inte till förfogande för arbete under den tid 
han var arbetsbefriad. Även om han skulle anses ha stått till förfogande, 
medför det inte att det ska anses som att han då arbetade. 

 
M.O. har inte rätt till ytterligare ersättning av bolaget. Bolaget har därmed 
inte brutit mot anställningsavtalet eller kollektivavtalet och är inte skyldigt 
att betala allmänt skadestånd till vare sig förbundet eller M.O. 

 
Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott 

 
Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att någon av fordringarna inte 
ska omfattas av det offentliga ackordet, är det riktigt att bolaget gjort sig 
skyldigt till kollektivavtalsbrott. De allmänna skadestånden i så fall ska jäm- 
kas, i första hand till noll. Bolaget har nämligen agerat i enlighet med rekon- 
struktörens instruktioner och inte brutit mot kollektivavtalet uppsåtligt eller 
av oaktsamhet. 

 
Offentligt ackord 

 
M.O. var upptagen i röstlängden till ackordsammanträdet då tingsrätten den 
25 maj 2020 beslutade att fastställa ett offentlig ackord för bolaget. Han var 
kallad till sammanträdet och delgiven kallelsen på sedvanligt sätt via tings- 
rätten. Vid sammanträdet godtog borgenärerna ackordsförslaget. Ingen bor- 
genär erinrade sig däremot. 

 
Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer som enligt 3 kap. 8 § 
företagsrekonstruktionslagen hade rätt att delta i ackordsförhandlingen. 
M.O. tillhör borgenärskretsen. 

 
Det faktum att företagsrekonstruktionen upphörde medförde inte att reste- 
rande del av uppsägningstiden inte omfattades av det offentliga ackordet. 
Anställningsförhållandet var slutreglerat i och med att bolaget sagt upp 
M.O. på grund av arbetsbrist och arbetsbefriat honom och något ytterligare 
arbete inom ramen för anställningen skulle inte utföras från och med den 1 
mars 2020. Något ytterligare arbete utfördes inte heller. 
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Bolaget skickade inte ett dokument om avstående från företrädesrätten till 
M.O. i samband med ackordsförslaget. 

 
Avtal om betalning har inte ingåtts efter den kritiska tidpunkten 

 
Den 13 februari 2020 genomförde bolaget en förhandling enligt 11 § med- 
bestämmandelagen med förbundet. Vid förhandlingen behandlades att verk- 
samheten på bl.a. hubben i Eslöv skulle läggas ner och att M.O. skulle berö- 
ras av nedläggningen. Vidare förhandlades att M.O. skulle sägas upp den 
19 februari 2020 på grund av arbetsbrist och att han skulle komma att bli 
arbetsbefriad från och med den 22 februari 2020. 

 
På grund av att avslutande arbeten för att stänga hubben i Eslöv behövde 
genomföras, försköts av praktiska skäl uppsägningsdatum och dag för 
arbetsbefrielse några dagar till den 21 februari respektive den 1 mars 2020 
och en ny förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen genomfördes och 
ett nytt förhandlingsprotokoll upprättades. Denna förhandling genomfördes 
innan uppsägningen hade verkställts. Förhandlingen avslutades i enighet 
utan invändningar eller kommentarer från förbundet. Bolaget fattade däref- 
ter beslut och verkställde uppsägning och arbetsbefrielse i enlighet med det 
senare protokollet. Den 21 februari 2020 blev M.O. uppsagd på grund av 
arbetsbrist. Från och med den 1 mars 2020 var han arbetsbefriad. 

 
En förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen innebär att arbetsgivaren 
ska avvakta med att fatta beslut eller verkställa beslut i förhandlingsfrågan 
till dess förhandlingarna är avslutade, dvs. att arbetsgivaren är skyldig att 
förhandla om sin avsikt avseende ett visst beslut. Den förhandlade avsikten 
är inte civilrättsligt bindande utan kan sedermera ändras och den nya avsik- 
ten genomföras efter en eventuell ny förhandling, så som skett angående 
M.O:s uppsägningsdatum och arbetsbefrielse. Någon rättshandling, som 
innebär nya åtaganden från bolagets och M.O:s sida, har inte vidtagits efter 
den kritiska tidpunkten. 

 
Någon överenskommelse om full ersättning för hela uppsägningsperioden 
och övriga fordringar har heller inte träffats. 

 
M.O. ska inte anses ha arbetet den 4 juli–21 augusti 2020 

 
M.O:s fordringar grundar sig på avtal, som träffades före ansökan om före- 
tagsrekonstruktion. Fordringarna grundar sig inte på utfört arbete eller tid då 
M.O. varit skyldig att stå till bolagets förfogande. De ska därför anses ha 
uppkommit före den kritiska tidpunkten. 

 
Bolagets beslut om uppsägning och arbetsbefrielse var i enlighet med vad 
som hade förhandlats med förbundet enligt protokoll daterat den 13 februari 
2020. Den förhandlingen avslutades i enighet utan invändningar eller kom- 
mentarer från förbundet. 

 
Att M.O. arbetade under en inledande del av företagsrekonstruktionen, med- 
för inte att hans fordringar under resterande tid ska anses ha uppkommit 
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efter ansökan om företagsrekonstruktion (se AD 2019 nr 22). Syftet var att 
anställningsförhållandet skulle upphöra. När maxtaket i lönegarantin är upp- 
nått kan arbetstagaren i stället ha rätt till arbetslöshetsersättning. 

 
I och med M.O:s arbetsbefrielse från och med den 1 mars 2020 skulle han 
inte utföra något ytterligare arbete inom ramen för anställningen. Arbetsbe- 
frielsen innebar att arbetsgivaren förklarat att han inte behövde stå till förfo- 
gande för arbete under den resterande delen av uppsägningstiden. Bolagets 
besked om arbetsbefrielse är bindande. Något ytterligare arbete utfördes inte 
heller. Ett anspråk på uppsägningslön avseende tid under vilken en arbetsta- 
gare är arbetsbefriad, kan omfattas av ett offentligt ackord eftersom fordran 
anses ha uppkommit genom avtal som träffats före den kritiska tidpunkten 
och eftersom fordran inte är förenad med förmånsrätt. Se 3 kap. 3 och 8 §§ 
företagsrekonstruktionslagen samt AD 2019 nr 22. 

 
Bolagets beslut att återgå till sedvanliga betalningsrutiner 

 
Bolagets beslut att återgå till normala betalningsrutiner innebar inte att bola- 
get och M.O. träffade ett nytt avtal efter den kritiska tidpunkten. Under en 
företagsrekonstruktion tillämpas särskilda arrangemang gällande betalning 
avseende löpande avtal utifrån vad rekonstruktören finner lämpligt. När 
företagsrekonstruktionen upphör, upphör också dessa arrangemang och 
rekonstruktionsgäldenären kan återgå till sedvanliga betalningsrutiner. Ett 
sådant beslut kan inte ha någon som helst bäring på ackordsfordringarna och 
betalning av dessa. Av 3 kap. 2 § företagsrekonstruktionslagen framgår 
uttryckligt hur ackordsfordringarna kan betalas. 

 
M.O. har i samtal med E.S. inte uttryckt sig på det sätt som förbundet har 
gjort gällande. Något nytt avtal om betalning eller nya åtaganden har inte 
träffats vid deras kontakter. E.S. hade under alla förhållanden inte behörig- 
het att ingå den typen av avtal för bolagets räkning. 

 
L.G. arbetar med administration av lönegaranti i bl.a. företagsrekonstrukt- 
ioner vid Rosengrens Advokatbyrå och har vad gäller frågorna i målet ingen 
behörighet att ingå avtal för bolagets räkning och har heller inte gjort det. 
Oavsett vad som avhandlats mellan M.O. och L.G. så har det ingen rättsver- 
kan för bolaget. 

 
Bolagets rekonstruktör var advokaten C.A. Vid den lokala tvisteförhand- 
lingen beträffande M.O. den 4 september 2020 stöttade advokaten J.M. 
bolaget. Vid den förhandlingen förklarade J.M. för U.M. de regler som gäl- 
ler för lönefordringar i en företagsrekonstruktion. Något nytt avtal om betal- 
ning eller nya åtaganden träffades inte vid denna förhandling. 

 
Särskilt om semesterförmåner 

 
Som framhållits ovan påverkar semesterlagens karaktär av social skyddslag- 
stiftning inte bedömningen om en fordran ska ingå i ett offentligt ackord 
eller inte. Att semesterlagen är en social skyddslagstiftning har lagstiftaren 
beaktat genom att semesterförmåner är prioriterade i viss utsträckning enligt 
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12 § förmånsrättslagen. Utöver det utgör förmånerna enligt lag en opriorite- 
rad penningfordran vid ackord. 

 

Utredningen 
 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På förbundets begäran har hållits 
förhör under sanningsförsäkran med M.O. och vittnesförhör med ombuds- 
mannen U.M. På arbetsgivarparternas begäran har vittnesförhör hållits med 
rekonstruktören advokaten C.A., advokaten J.M., ekonomiassistenten E.S. 
och säljaren S.H. Parterna har åberopat skriftlig bevisning. 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Efter att bolaget den 24 januari 2020 ansökt om och beviljats företagsrekon- 
struktion (den kritiska tidpunkten) blev M.O. uppsagd på grund av arbets- 
brist. Uppsägningstiden inleddes den 21 februari 2020. M.O. blev arbetsbe- 
friad från och med den 1 mars 2020 till dess att anställningen upphörde den 
21 augusti 2020. Uppsägningslönen till M.O. kom till stor del att täckas av 
lönegarantin, dock inte såvitt avser ersättning för perioden den 4 juli– 
21 augusti 2020. I juni 2021 betalade bolaget, med tillämpning av ett fast- 
ställt offentligt ackord, viss ersättning till M.O. 

 
Parterna är oense om lönefordran och fordran på semesterförmåner för peri- 
oden den 4 juli–21 augusti 2020 samt om fordran på ersättning för fem spa- 
rade semesterdagar, som intjänats före den 1 april 2018, omfattas av ackor- 
det eller inte. Parterna är också oense om ersättning för kompensationstid 
intjänad före den 25 oktober 2019 ska omfattas av det offentliga ackordet 
eller inte. Parterna är därvid oense bl.a. om lönefordringarna och fordring- 
arna på semesterförmånerna uppkommit före eller efter den s.k. kritiska tid- 
punkten. 

 
Rättsliga utgångspunkter i frågan om tidpunkten för fordrans uppkomst 

 
Av 3 kap. 2, 3 och 8 §§ lagen om företagsrekonstruktion följer att ford- 
ringar, som uppkommit före en ansökan om företagsrekonstruktion, omfat- 
tas av ackordet och att de därmed ska sättas ned på sätt som anges i det 
antagna ackordet. 

 
Enligt vad Högsta domstolen uttalat i NJA 2014 s. 537 omfattas en fordran, 
som har sin grund i ett avtal som träffats före den kritiska tidpunkten, inte av 
ackordet, om borgenären efter den tidpunkten inte var skyldig att prestera 
annat än mot samtidig avtalsenlig betalning och motparten tillgodogjort sig 
den prestationen. Det huvudsakliga skälet till detta är att borgenärens rätt att 
hålla inne den egna prestationen innebär att vederlagsfordran inte är bero- 
ende av gäldenärsföretagets betalningsförmåga. Det krävs enligt rättsfallet 
inte att borgenären utnyttjat sin stoppningsrätt eller på annat sätt hållit inne 
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sin prestation. Fordringen anses enligt Högsta domstolen i en sådan situation 
uppkommen efter den kritiska tidpunkten, och situationen är i det hänseen- 
det i princip att bedöma på samma sätt som om ett nytt avtal hade träffats 
efter denna. 

 
I NJA 2012 s. 441 hade ett bolag före den kritiska tidpunkten – i det fallet 
ett beslut om konkurs – en fordran på sin verkställande direktör för det 
arbete som bolagets anställda hade utfört på den verkställande direktörens 
villa. Efter konkursbeslutet träffade konkursförvaltaren och den verkstäl- 
lande direktören en överenskommelse om att den senare skulle betala 
425 000 kr till konkursboet i två delposter. Frågan var om bolagets fordran 
uppkommit före eller efter konkursen. Högsta domstolen konstaterade att 
det i avtalet angavs att konkursbolaget hade fordringar på den verkställande 
direktören som uppgick till 425 000 kr och att det sedan angavs hur denne 
skulle betala beloppet samt att ingenting i avtalstexten tydde på att parterna 
hade avsett att skapa ett nytt fordringsförhållande. Enligt Högsta domstolen 
var en naturlig läsning av avtalet att det endast preciserade hur en redan 
befintlig skuld skulle betalas. För en sådan tolkning talade, enligt domsto- 
len, också den konkursrättsliga frysningsprincipen, som ska vägleda kon- 
kursförvaltaren och som innebär att förhållandena vid konkursbeslutet så 
långt möjligt bör vara bestämmande för konkursborgenärernas inbördes rätt 
i konkursen. 

 
I AD 2019 nr 22 hade en arbetsgivare och en arbetstagare före den kritiska 
tidpunkten träffat en överenskommelse om att arbetstagarens anställning 
skulle avslutas och att han därefter skulle få ett avslutsvederlag motsvarande 
sin månadslön under 16 månader. Efter den kritiska tidpunkten träffade 
arbetsgivaren och arbetstagaren en överenskommelse som innebar att de 
senarelade tidpunkten för när anställningen skulle upphöra och avslutsve- 
derlaget skulle börja betalas ut. Arbetsdomstolen fann att syftet med avtalet 
inte var att arbetsgivaren skulle åta sig någon ny förpliktelse, utan att avsik- 
ten med avtalet endast var att precisera hur de redan befintliga skulderna 
skulle fullgöras. Enligt Arbetsdomstolen hade fordran på avslutsvederlag 
därmed uppkommit före den kritiska tidpunkten. 

 
I AD 2021 nr 31 hade två arbetstagare sagts upp på grund av arbetsbrist. 
Inför uppsägningarna, och efter den kritiska tidpunkten, hade arbetsgivaren 
och arbetstagarna träffat överenskommelse om att arbetstagarna skulle vara 
arbetsbefriade under uppsägningstiden utan skyldighet att avräkna andra 
inkomster från uppsägningslönen mot att de avstod från sin företrädesrätt till 
återanställning. Arbetsdomstolen konstaterade att arbetsgivaren tillgodogjort 
sig en, i förhållande till anställningsavtalen, ny prestation från arbetstagar- 
nas sida, nämligen att de avstått från företrädesrätt till återanställning. Som 
motprestation för denna nya prestation hade arbetsgivaren åtagit sig att 
arbetsbefria arbetstagarna under uppsägningstiden och inte avräkna andra 
inkomster. Arbetsdomstolen fann att överenskommelserna innebar nya åta- 
ganden från både arbetsgivaren och arbetstagarna. Genom överenskommel- 
serna hade parternas inbördes förpliktelser till följd av anställningsavtalen 
och lag förändrats. Enligt Arbetsdomstolens mening var överenskommel- 
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serna därmed inte begränsade till att precisera hur redan befintliga anspråk 
skulle regleras. Arbetstagarnas fordringar på uppsägningslön fick därför 
anses ha uppkommit efter den kritiska tidpunkten och omfattades därmed 
inte av ackordet. Domstolen konstaterade vidare att rätten till semesterer- 
sättning följer av lag och hade inarbetats under den omtvistade uppsägnings- 
månaden. Den fick därmed anses ha uppkommit efter den kritiska tidpunk- 
ten och skulle inte ingå i det offentliga ackordet. 

 
Vid företagsrekonstruktion betalas lönegaranti i enlighet med 7 § lönega- 
rantilagen för fordran på lön eller annan ersättning, som skulle haft för- 
månsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen, om arbetsgivaren i stället hade 
försatts i konkurs. Detta innebär att lönegaranti, såvitt här är av intresse, 
inte betalas för lönefordringar som belöper på tiden efter en månad efter 
beslutet om företagsrekonstruktion. Om arbetstagaren får betalt antingen 
av arbetsgivaren eller av lönegaranti, får denne inte häva anställningsavta- 
let eller hålla inne sin prestation. I normalfallet innebär detta att arbetsta- 
garen under den första månaden efter beslutet om företagsrekonstruktion 
inte kan innehålla sin prestation. Annorlunda förhåller det sig för tiden 
efter att en månad förflutit från den kritiska tidpunkten. Efter denna tid- 
punkt är arbetstagaren inte skyldig att prestera enligt avtalet annat än mot 
fullt vederlag. Om arbetsgivaren då tillgodogjort sig arbetstagarens pre- 
station, omfattas lönefordran inte av ackordet. 

Detta synsätt ligger väl i linje med det förslag om en ny lag om företags- 
rekonstruktion, som regeringen lagt fram inför riksdagen 
(prop. 2021/22:215). Enligt 3 kap. 12 § i förslaget ska, om en arbetstagare 
fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt ett anställningsavtal med gäl- 
denären, arbetstagarens fordran på lön eller annan ersättning för arbete 
som utförs senare än en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion, 
anses ha uppkommit under rekonstruktionen. I författningskommentaren 
till den föreslagna regeln (a. prop. s. 157 f.) anges att fordran därmed 
undantas från en eventuell skulduppgörelse i rekonstruktionsplanen och 
att bestämmelsen motsvarar vad som gäller vid konkurs enligt 5 kap. 18 § 
konkurslagen. Regeringen har i propositionen vidare uttalat bl.a. följande 
med anledning av skillnader i regelverken för konkurs och företagsrekon- 
struktion. 

Obefogade skillnader riskerar att ge enskilda borgenärer incitament att 
sträva efter det ena förfarandet framför det andra. För att regelverken ska 
överensstämma bör endast lönefordringar som avser arbete som utförs 
senare än en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion anses ha upp- 
kommit under rekonstruktionen. En särskild regel om detta bör införas i 
den nya lagen (a. prop. s. 374). 

Har M.O:s fordringar för perioden den 4 juli–21 augusti 2020 uppkommit 
före eller efter den kritiska tidpunkten? 

 
Förbundet har gjort gällande att fordringarna för perioden den 4 juli– 
21 augusti 2020 uppkommit efter den kritiska tidpunkten den 24 januari 
2020, bl.a. därför att M.O. fortsatte att arbeta efter den tidpunkten innan han 
blev arbetsbefriad. 
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Enligt arbetsgivarparterna ska fordringarna omfattas av ackordet eftersom 
de grundar sig på avtal som träffats före ansökan om företagsrekonstrukt- 
ion – den kritiska tidpunkten – och det förhållandet att M.O. arbetade någon 
vecka i början av uppsägningstiden påverkar inte bedömningen av tidpunk- 
ten för fordringarnas uppkomst. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
M.O. sades upp på grund av arbetsbrist. Inför uppsägningen, och efter den 
kritiska tidpunkten – den 24 januari 2020 – förhandlade arbetsgivaren och 
förbundet om att M.O. skulle sägas upp på grund av arbetsbrist. Förhand- 
lingarna skedde den 13 februari 2020 och vid ett senare tillfälle. Av för- 
handlingsprotokollet framgår att bolaget förklarade att M.O. skulle sägas 
upp den 21 februari 2020 med en uppsägningstid om sex månader och att 
han skulle bli arbetsbefriad från och med den 1 mars 2020. Förhandlingen 
avslutades i enighet. M.O. kom att arbeta fram till och med den 29 februari 
2020. 

 
M.O. kom således att arbeta i tiden efter det att en månad förflutit från ansö- 
kan om företagsrekonstruktion. Hans löneanspråk för denna tid skulle inte 
ha omfattats av förmånsrätt, om bolaget i stället hade försatts i konkurs, och 
han hade därför för denna tid inte haft rätt till lönegaranti (se ovan). M.O. 
var därför i tiden efter den 24 februari 2020 inte skyldig att fortsätta att pre- 
stera enligt avtalet utan att få fullt betalt av arbetsgivaren. M.O:s anspråk på 
lön för tiden efter den 24 februari 2020 ska därför bedömas på samma sätt 
som om ett nytt avtal hade träffats efter den kritiska tidpunkten (NJA 2012 
s. 441 punkten 8). 

 
Rätten till semesterersättning följer av lag och det yrkade beloppet avser 
ersättning som har intjänats under den omtvistade uppsägningstiden. Även 
denna fordran får därmed anses ha uppkommit efter den kritiska tidpunkten 
och ska inte ingå i det offentliga ackordet (se AD 2021 nr 31). 

 
M.O:s anspråk på uppsägningslön och på semesterersättning för tiden den 
4 juli–21 augusti 2020 har således uppkommit efter den kritiska tidpunkten. 
Förbundets talan avseende uppsägningslön och semesterersättning för tiden 
den 4 juli–21 augusti 2020 ska därför bifallas. 

 
Fordran på ersättning för intjänad kompensationstid 

 
Förbundet har gjort gällande flera grunder till stöd för att ersättning för 
kompensationstid intjänad före den 25 oktober 2019 inte ska omfattas av det 
offentliga ackordet. 

 
Förbundet menar att det är fråga om ett ömsesidigt ofullbordat anställnings- 
avtal med löpande framtida prestationer, vilket innebär att verkningarna av 
det offentliga ackordet därför ska upphöra avseende prestationer, som belö- 
per på tiden efter det att rekonstruktionen upphört. Enligt förbundet upphör 
rättsverkningarna av det offentliga ackordet när en företagsrekonstruktion 
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avslutas och anställningsavtalet med alla dess verkningar återuppstod där- 
med för resterande anställningstid. 

 
Arbetsgivarparterna är av motsatt ståndpunkt och har anfört att det är fråga 
om en oprioriterad fordran eftersom den uppkom före den kritiska tidpunk- 
ten. Enligt deras uppfattning innebar inte avslutandet av företagsrekon- 
struktionen att M.O:s anställningsavtal återuppstod. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
M.O:s fordran på ersättning för intjänad kompensationstid avser arbete som 
utförts före den kritiska tidpunkten. Fordran avser inte löpande framtida pre- 
stationer. Den omfattas inte heller av förmånsrätt. Syftet med lagen om före- 
tagsrekonstruktion är att ge en näringsidkare med betalningssvårigheter för- 
utsättningar för rekonstruktion av företaget utan att det ska försättas i kon- 
kurs. En lyckad företagsrekonstruktion förutsätter i allmänhet att företagets 
skuldbörda minskas genom ett offentligt ackord, som innebär att fordringar 
som omfattas av ackordet sätts ned (se prop. 1997/96:5 s. 56 f.). En fordran, 
som omfattats av ett offentligt ackord, väcks inte till liv i tiden efter det att 
rekonstruktionen upphört, som förbundet synes mena genom sitt påstående 
att rättsverkningarna av det offentliga ackordet upphör när en företagsrekon- 
struktion avslutas. Fordran på ersättning för intjänad kompensationstid ska, 
enligt Arbetsdomstolens mening, inte uteslutas från det offentliga ackordet 
på denna grund. 

 
Förbundet har också gjort gällande att fordringarna i denna del har uppkom- 
mit efter den kritiska tidpunkten, eftersom bolaget den 25 maj 2020 beslu- 
tade att återgå till sedvanliga betalningsrutiner. Förbundet har härvid anfört 
följande. I ett brev den 27 maj 2020 från rekonstruktören till bl.a. M.O. 
meddelade rekonstruktören att bolaget avsåg att återgå till sedvanliga betal- 
ningsrutiner. Detta ska ses som ett anbud, som M.O. accepterade genom 
samtal till bolaget och genom hans fackliga ombuds svar till bolaget för 
hans räkning. Det får anses som, eller jämställas med, att ett nytt avtal då 
träffades mellan bolaget och M.O. I vart fall har rekonstruktören gett M.O. 
skälig anledning att tro att meddelandet var ett anbud. Arbetsgivaren måste 
ha förstått det. Enligt den s.k. tillitsprincipen har bolaget därmed blivit bun- 
det av anbudet i förhållande till M.O. 

 
Arbetsgivarsidan har invänt att rekonstruktörens brev den 27 maj 2020 inte 
var ett anbud utan innebar en upplysning till fordringsägarna om att före- 
tagsrekonstruktionen nu var avslutad. De har också gjort gällande att fordran 
i denna del är oprioriterad och därför ska ingå i det offentliga ackordet. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Företagsrekonstruktören, advokaten C.A., har förklarat hur ett rekonstrukt- 
ionsföretags betalningar hanteras och uppgett bl.a. följande. Rekonstruktö- 
ren upprättar ett administrationskonto och bolaget upprättar ett transaktions- 
konto. När bolaget önskar betala fakturor skickar det över dessa till rekon- 
struktören och äskar betalning från administrationskontot. Rekonstruktören 
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gör en bedömning av om skulden uppkommit före eller efter rekonstrukt- 
ionsbeslutet för att avgöra om skulden ska betalas från administrationskon- 
tot. Vid betalning måste rekonstruktören även beakta bl.a. den likhetsprincip 
som gäller. Syftet med brevet den 27 maj 2020 till fordringsägarna var att 
upplysa om att bolaget inte längre var i rekonstruktion, att systemet med 
administrationskonto nu skulle upphöra och att bolaget nu självt skulle styra 
över betalningsflödet. 

 
Arbetsdomstolen finner med stöd av vad C.A. uppgett utrett att brevet av 
den 27 maj 2020 till bl.a. M.O. inte innebar ett anbud om att dennes ford- 
ringar nu skulle betalas. Något avtal om betalning har därmed inte uppkom- 
mit. Vad förbundet anfört om den s.k. tillitsprincipen förändrar inte denna 
bedömning. 

 
Förbundet har också gjort gällande att bolaget genom S.H., kommit överens 
med M.O. om att M.O. skulle arbeta till den 28 februari 2020 och att han 
skulle få full ersättning för hela uppsägningstiden, sex månader, samt att han 
även skulle få betalt för övriga fordringar som han hade på bolaget. 

 
Detta har arbetsgivarparterna bestritt. De har anfört dels att S.H. inte träffat 
någon sådan överenskommelse, dels att han saknat behörighet att företräda 
bolaget. 

 
M.O. har berättat att han kom överens med S.H. om att han skulle arbeta en 
extra vecka. Han har även uppgett att han och S.H. i samband med att M.O. 
sades upp pratade om att M.O. skulle få full uppsägningslön. S.H. har 
bekräftat att han kommit överens med M.O. om att denne skulle arbeta till 
den 28 februari och att de talade om detaljerna för avslutandet. S.H. har där- 
emot förnekat att han ingått någon överenskommelse med M.O. om lön. 
S.H. har härtill anfört att han inte har rätt att ingå något sådant avtal för 
bolagets räkning och att han och M.O. aldrig pratade om lönefrågor, som 
S.H. för övrigt inte kan någonting om. 

 
Med beaktande av vad som framkommit genom de ovan redovisade förhörs- 
uppgifterna finner Arbetsdomstolen att förbundet inte har förmått styrka 
påståendet om att bolaget genom S.H. kommit överens med M.O. om att 
M.O. skulle få full ersättning för hela uppsägningstiden samt att han även 
skulle få betalt för övriga fordringar som han hade på bolaget. 

 
Arbetsdomstolens ovan gjorda bedömningar innebär att fordran på ersätt- 
ning för intjänad kompensationstid omfattas av det offentliga ackordet. För- 
bundets talan i denna del ska därför avslås. 

 
De fem sparade semesterdagarna 

 
Förbundet har gjort gällande att fordran på ersättning för fem sparade 
semesterdagar, vars intjänande skett före den 1 april 2018, inte ska omfattas 
av ackordet. Förbundet har till en början gjort gällande samma grunder för 
talan i denna del som för talan om ersättning för intjänad kompensationstid. 
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
 

Arbetsdomstolen har ovan funnit att, vad förbundet påstått i talan om ersätt- 
ning för intjänad kompensationstid, inte leder till att dessa fordringar ska 
uteslutas från det offentliga ackordet. Samma skäl gäller beträffande de fem 
sparade semesterdagarna. Fordran på ersättning för de fem sparade seme- 
sterdagarna har därmed omfattats av det offentliga ackordet. 

 
Förbundet har också gjort gällande att ersättning för de fem sparade seme- 
sterdagarna inte ska ingå i det offentliga ackordet eftersom det är fråga om 
tillämpning av en social skyddslagstiftning. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Förbundet har inte gjort gällande att fordran på semesterersättning har för- 
månsrätt. Som arbetsgivarsidan anfört har lagstiftaren genom bestämmelser 
om förmånsrätt i 12 § förmånsrättslagen för fordringar på semesterförmåner, 
redan beaktat semesterlagens karaktär av social skyddslagstiftning. Inte hel- 
ler på denna grund finner domstolen att fordran på de fem sparade semester- 
dagarna skulle ha undantagits från det offentliga ackordet. 

 
Sammanfattningsvis ska M.O:s fordran på de fem sparade semesterdagarna 
ingå i det offentliga ackordet. Förbundets talan i denna del ska därför avslås. 

 
Sammanfattning och skadestånd 

 
Arbetsdomstolen har funnit att fordringarna avseende lön och semesterför- 
måner för perioden den 4 juli–21 augusti 2020 har uppkommit efter den kri- 
tiska tidpunkten och att de därmed inte omfattas av ackordet. M.O. har där- 
med rätt till lön och semesterersättning för den tiden utan tillämpning av 
ackordet. Om beloppen råder inte tvist. 

 
När det gäller ersättning för kompensationstid intjänad före den 25 oktober 
2019 och fem sparade semesterdagar har domstolen funnit att dessa ska ingå 
i det offentliga ackordet och att talan i denna del ska avslås. 

 
Vid denna bedömning har arbetsgivarparterna vitsordat kollektivavtalsbrott 
avseende fordringarna för perioden den 4 juli–21 augusti 2020, men gjort 
gällande att skadeståndet ska jämkas i första hand till noll och anfört föl- 
jande. Bolaget har agerat i enlighet med instruktion från den av tingsrätten 
utsedde rekonstruktören och gängse förfarande vid företagsrekonstruktioner 
och rekonstruktionen har letts av en av tingsrätten utsedd rekonstruktör. 
Bolaget har således inte uppsåtligen eller av vårdslöshet brutit mot kollek- 
tivavtalet. 

 
Förbundet har bestritt jämkning. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
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Bolaget har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön och seme- 
sterersättning till ett belopp om ca 37 000 kr och ska därför som utgångs- 
punkt betala allmänt skadestånd till M.O. och förbundet. Arbetsdomstolen 
finner vid en samlad bedömning att det allmänna skadeståndet bör bestäm- 
mas till 20 000 kr till M.O. och 50 000 kr till förbundet. 

Rättegångskostnader 

Förbundet har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 283 166 kr, 
varav 205 400 kr för arbete, 2 040 kr för tidsspillan, 51 860 kr för mervär- 
desskatt och 23 866 kr för parts egna kostnader. Arbetsgivarparterna har 
vitsordat de yrkade beloppen. Arbetsdomstolen anser att förbundet får anses 
ha vunnit i sådan omfattning att det bör ersättas med fyra femtedelar av sina 
kostnader. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Emmaboda Glas AB att till M.O. betala lön
och semesterersättning med 37 476 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från
den 25 september 2020 till dess betalning sker samt allmänt skadestånd med
20 000 kr jämte ränta från den 18 februari 2021 till dess betalning sker.
2. Arbetsdomstolen förpliktar Emmaboda Glas AB att till Industrifacket
Metall betala allmänt skadestånd med 50 000 kr jämte ränta från den 18 feb- 
ruari 2021 till dess betalning sker.
3. Arbetsdomstolen avslår Industrifacket Metalls yrkanden om semesterer- 
sättning för fem sparade semesterdagar med 5 700 kr och om ersättning för
kompensationstid intjänad före den 25 oktober 2019 med 2 615 kr.
4. Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och Emmaboda Glas AB
ska med hälften vardera ersätta Industrifacket Metall för rättegångskostnad
med 226 533 kr, varav 164 320 kr (exklusive mervärdesskatt) för ombudsar- 
vode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från
dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist 
(skiljaktig), Åsa Krook, Per Bardh och Elisabeth Mohlkert. 

Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN Domsbilaga 
i mål nr A 4/21 

 
 
 
 

Ledamoten Karl Olof Stenqvists skiljaktiga mening 
 

Jag har en avvikande uppfattning från majoritetens bedömning vad avser 
M.O. uppsägningslön för tiden 4 juli – 21 augusti 2020. 

 
M.O:s fordran på uppsägningslön för tiden 4 juli – 21 augusti 2020 är en 
oprioriterad fordran, som omfattas av det offentliga ackord som godkändes i 
samband med företagsrekonstruktionen. Fordran omfattas av ackordet då 
den grundar sig på det anställningsavtal som träffats före företagsrekon- 
struktionen. Att O. utförde visst avvecklingsarbete på sin arbetsplats någon 
vecka i början av uppsägningstiden, påverkar inte tidpunkten för fordrans 
uppkomst. Fordran har uppkommit före den kritiska tidpunkten. Förbundets 
talan ska därför avslås. 

 
Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 28/22 
 2022-05-11 Mål nr A 63/21 
 Stockholm  

 
 
 

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

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

 
SAKEN 
förklaring att en anställning består m.m. 

 
 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. 
 

Bakgrund 
 

Det ostridiga händelseförloppet 
 

S.R.P., som är medlem i Fackförbundet ST (förbundet), hade sedan den 
25 februari 2019 flera vikariat som arrestvakt hos Polismyndigheten. Det sista 
vikariatet skulle löpa ut den 27 augusti 2020. Den 7 juni 2020 träffade han och 
Polismyndigheten avtal om sex månaders provanställning som skulle tillträdas 
den 28 augusti 2020. 

 
Den 27 augusti 2020 ringde S.R.P:s chef L.M. upp S.R.P. och meddelade att 
provanställningen skulle avbrytas eller aldrig tillträdas, eftersom S.R.P. 
underkänts vid en förnyad säkerhetsprövning. De stämde möte till den 
28 augusti 2020 och kom överens om att S.R.P. till mötet skulle ta med sin 
uniform, passerkort m.m. 

 
Vid mötet den 28 augusti 2020 lämnade L.M. över en handling som han bad 
S.R.P. att skriva under. S.R.P. läste hastigt igenom handlingen och bekräftade 
med sin underskrift att han tagit emot den. Han fick ingen kopia av handlingen 
och L.M. tog tillbaka originalet. Vid mötet lämnade S.R.P. också över det han 
tagit med sig till mötet. 

 
S.R.P. insåg att Polismyndigheten genom förfarandet ville avbryta den avtalade 
provanställningen omedelbart och dagen efter mötet anmälde han sig som 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 
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Han har inte efter mötet försökt inställa sig på arbetsplatsen eller annars försökt 
få arbeta hos Polismyndigheten förrän förbundet drygt sex månader senare, den 
11 mars 2021, påkallade tvisteförhandling och klargjorde för Polismyndigheten 
att S.R.P. ansåg sig anställd även efter mötet. 

 
Den handling som den 28 augusti 2020 lämnades över till S.R.P. innehöll 
följande. 

 
Underrättelse om att Din provanställning avses upphöra. 

 
Härmed underrättas Du enligt 31 § lagen (1982:80) om anställningsskydd om att 
Polismyndigheten avser att ge Dig besked enligt 6 § andra stycket lagen om 
anställningsskydd om att Din provanställning som adminstratör/arrestantvakt i LPO 
Linköping kommer att upphöra den 27 augusti 2020 utan att övergå i en 
tillsvidareanställning. 

 
Du har rätt till överläggning med arbetsgivaren om det tilltänkta beskedet (31 § 
andra stycket lagen om anställningsskydd). Om Du vill få till stånd en sådan 
överläggning, skall Du begära detta hos arbetsgivaren. 

 
[…] 

 
S. underrättades via telefon 200827. 

 
Något annat skriftligt meddelande om avbrytande av provanställningen har inte 
lämnats till S.R.P. 

 
Rättslig reglering 

 
Av 6 § andra och tredje stycket anställningsskyddslagen framgår följande. Vill 
inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att en provanställning ska fortsätta efter det 
att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid 
prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidare- 
anställning. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före 
prövotidens utgång. 

 
Enligt 8 § lagen om offentlig anställning ska ett besked från arbetsgivarens sida 
om skiljande från en provanställning enligt anställningsskyddslagen vara skriftligt 
för att vara giltigt. 

 
Enligt 31 § första stycket anställningsskyddslagen ska en arbetsgivare som avser 
att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid 
underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. 

 
Tvisten mellan parterna 

 
Mellan parterna har uppstått tvist om ett giltigt besked om avbrytande av 
provanställningen har lämnats eller om S.R.P:s anställning hos 
Polismyndigheten fortfarande består med rätt till lön efter den 27 augusti 2020. 
Vidare tvistar parterna om en fastställelsetalan om anställningens bestånd får 
föras och i så fall om en sådan talan är preskriberad. 
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Yrkanden m.m. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen 
a) fastställer att S.R.P:s anställning hos Polismyndigheten består, 
b) förpliktar staten att till S.R.P. betala lön för perioden 28 augusti 2020– 

30 april 2021 med 175 975 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen på 3 432 kr 
från den 25 augusti 2020, på 26 000 kr per månad under perioden september 
2020–februari 2021 från den 25:e i respektive månad, på 10 831 kr från den 
25 mars 2021 och på 5 712 kr från den 25 april 2021, allt till dess betalning 
sker. 

 
Staten har bestritt förbundets talan i sin helhet, men i första hand yrkat att 
fastställelsetalan ska avvisas, vilket förbundet bestritt. Staten har vitsordat 
fordrad ränta och sättet att beräkna löneyrkandet. Staten har yrkat att kravet på 
lön ska jämkas, i första hand till noll, vilket förbundet bestritt. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 
 

 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Parterna tvistar i sak om Polismyndigheten, på det sätt som krävs enligt 8 § 
lagen om offentlig anställning, har gett S.R.P. ett skriftligt besked om att han 
skiljs från sin provanställning hos myndigheten eller om S.R.P:s anställning hos 
Polismyndigheten fortfarande består med rätt till lön efter den 27 augusti 2020. 

 
Domstolen kommer dock att inledningsvis pröva statens invändning om att den 
fastställelsetalan om anställningens bestånd som förbundet för inte är tillåten 
enligt 4 kap. 6 § arbetstvistlagen. Om talan i den delen inte avvisas, är det 
tvistigt om fastställelsetalan ska avslås redan på den grunden att talan är 
preskriberad, med en direkt eller analog tillämpning av 40 § andra och tredje 
stycket anställningsskyddslagen. 

 
Är fastställelsetalan tillåten? 

 
En fastställelsetalan ska enligt 4 kap. 6 § arbetstvistlagen avvisas om det inte är 
av avsevärd betydelse för käranden eller den för vilken en organisation för talan 
att den prövas. Enligt Arbetsdomstolens praxis har en fastställelsetalan avsevärd 
betydelse för part om det finns anledning att anta att en bifallande dom kommer 
att antingen direkt påverka motparten i det rättsliga handlandet i förhållande till 
parten eller blir direkt avgörande vid en senare talan, som innefattar yrkande att 
motparten ska förpliktas att fullgöra eller underlåta något, se t.ex. AD 2004 nr 5. 
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Den fråga förbundet genom sin fastställelsetalan vill få klarhet i är om S.R.P. 
fortfarande har en anställning hos Polismyndigheten. Någon möjlighet att använda 
exempelvis reglerna i anställningsskyddslagen om ogiltigförklaring av uppsägning 
har inte funnits. Det står enligt Arbetsdomstolens mening helt klart att en 
bifallande dom skulle bli direkt avgörande för en talan om lön för tiden efter den 
30 april 2021 och att det därför är av avsevärd betydelse för åtminstone S.R.P. att 
få fastställelsetalan om att han har en anställning hos Polismyndigheten prövad. 
Statens yrkande om avvisning ska därför avslås. 

 
Är fastställelsetalan preskriberad? 

 
Staten har gjort gällande att förbundets talan är preskriberad enligt 40 § andra 
och tredje stycket anställningsskyddslagen. Enligt staten ska bestämmelsen i vart 
fall tillämpas analogt. 

 
Förbundet har inte gjort gällande att anställningsavtalet tidsbegränsats i strid 
med anställningsskyddslagen eller över huvud taget att staten skulle ha brutit 
mot den lagen. Preskriptionsbestämmelsen i 40 § andra stycket anställnings- 
skyddslagen, som handlar om det fallet att arbetstagarsidan gör gällande att ett 
anställningsavtal har tidsbegränsats i strid mot 4 § första stycket anställnings- 
skyddslagen och avser att yrka förklaring att avtalet ska gälla tills vidare, är 
därmed inte direkt tillämplig på förbundets talan. Analog tillämpning av anställ- 
ningsskyddslagens preskriptionsregler ska ske med stor restriktivitet och situa- 
tionen ska i sådana fall i alla väsentliga avseenden vara jämförbar med de fall 
som reglerna tar sikte på, se t.ex. AD 2003 nr 99. Enligt Arbetsdomstolens 
bedömning är det inte fallet i detta mål. Preskriptionsbestämmelserna i 40 § 
andra och tredje stycket anställningsskyddslagen ska därför inte heller analogt 
tillämpas på förbundets talan. Förbundets fastställelsetalan är därmed inte 
preskriberad. 

 
Har S.R.P:s provanställning avbrutits? 

 
Enligt staten fick S.R.P. vid ett möte den 28 augusti 2020 ett skriftligt besked 
från Polismyndigheten om omedelbart avbrytande av provanställningen. 
Förbundets inställning är att Polismyndigheten inte har iakttagit 
skriftlighetskravet i 8 § lagen om offentlig anställning och därför inte på ett 
giltigt sätt avbrutit provanställningen, som därefter övergått till en tillsvidare- 
anställning som alltjämt består. 

 
En arbetsgivares besked om avbrytande av en provanställning enligt 6 § andra 
stycket anställningsskyddslagen är en s.k. ensidig rättshandling som riktas till 
arbetstagaren. Vid avgörande om en sådan rättshandling har vidtagits har det 
betydelse vad arbetsgivaren avsett med en vidtagen åtgärd och vad arbetstagaren 
insett om arbetsgivarens avsikt med åtgärden. 

 
Det finns inte anledning att ifrågasätta att Polismyndigheten genom överlämnan- 
det vid mötet av en skriftlig handling, som enligt ordalagen visserligen var en 
underrättelse enligt 31 § anställningsskyddslagen, avsåg att omedelbart avbryta 
provanställningen. Det är ostridigt att S.R.P. insåg att Polismyndigheten genom 
överlämnandet av den skriftliga handlingen och vad som förekom i samband 
därmed avsåg just detta. Detta innebär att Polismyndigheten vid mötet lämnade 
S.R.P. en skriftlig handling, att Polismyndigheten ansåg att handlingen innebar 
att hans anställning skulle upphöra omedelbart och att han förstod detta.  
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Härigenom har Polismyndigheten, trots formuleringarna i handlingen, lämnat ett 
skriftligt besked om att skilja S.R.P. från hans provanställning på det sätt som 
krävs enligt 8 § lagen om offentlig anställning. Det krävs enligt 
Arbetsdomstolens mening inte i sig att S.R.P. insåg att den skriftliga handlingen 
gjorde att Polismyndigheten följde 8 § lagen om offentlig anställning. 

 
Det sagda innebär att S.R.P:s provanställning avbröts den 28 augusti 2020 och 
att någon anställning därefter inte bestod, varför S.R.P. inte heller längre hade 
rätt till lön. Förbundets talan ska därför avslås. 

 
Slutsatser och rättegångskostnader 

 
Förbundets fastställelsetalan är tillåten enligt 4 kap. 6 § arbetstvistlagen och inte 
preskriberad. 

 
Då Arbetsdomstolen funnit att anställningen avbröts den 28 augusti 2020 och 
alltså inte består ska förbundets fastställelsetalan avslås. 

 
Arbetsdomstolens ställningstagande innebär även att S.R.P. inte har rätt till lön 
för tiden efter att anställningen avbröts. Även löneyrkandet ska alltså avslås. 

 
Förbundet har förlorat och ska därför ersätta staten för rättegångskostnader. 
Förbundet har vitsordat statens krav på ersättning för rättegångskostnader. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår statens avvisningsyrkande. 
 

2. Arbetsdomstolen avslår Fackförbundet ST:s talan. 
 
 

3. Fackförbundet ST ska ersätta staten för rättegångskostnader med 95 000 kr för 
ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till 
dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Claes-Göran Sundberg, Kurt Eriksson, Ari 
Kirvesniemi, Johanna Torstensson, Ewa Edström och Bo Hallberg. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Klara Hedlund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 29/22 
2022-05-11 Mål nr A 68/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Brandmännens Riksförbund, Palmfeltsvägen 19, 121 62 Johanneshov 
Ombud: advokaterna Thomas Söderqvist och Kadri Timmusk, Kriström 
Advokatbyrå AB, Box 7184, 103 88 Stockholm 

SVARANDE 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, Gesällgatan 6, 
444 32 Stenungssund 
Ombud: arbetsrättsjuristen Anna Svanestrand, Sveriges Kommuner och 
Regioner, 118 82 Stockholm 

SAKEN 
skadestånd för brott mot 25 a § anställningsskyddslagen 

Bakgrund 

Mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona och å 
andra sidan Brandmännens Riksförbund (BRF) gäller kollektivavtalet ”Överens- 
kommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i bered- 
skap” (RiB). För närvarande gäller RiB 19. Södra Bohusläns Räddningstjänstför- 
bund (räddningstjänstförbundet) har antagit RiB 19 som lokalt kollektivavtal. 

Förbundets fyra medlemmar S.B., E.S., L.A. och J.B. (de fyra arbetstagarna eller 
arbetstagarna) är anställda hos räddningstjänstförbundet som 
räddningstjänstpersonal i beredskap enligt RiB 19 och de är stationerade vid 
Stenungssunds brandstation. De har alla fyra anmält till räddningstjänstförbundet 
att de vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad. 

Mellan den 1 december 2020 och den 8 februari 2021 rekryterade räddnings- 
tjänstförbundet sammanlagt 16 brandmän till heltidsanställningar enligt kollek- 
tivavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m. (HÖK), utan att först erbjuda de fyra arbetstagarna sådan anställning. Par- 
terna är överens om att de fyra arbetstagarna har tillräckliga kvalifikationer för
arbetsuppgifterna i dessa anställningar. Tvist råder mellan parterna i frågan om
de fyra arbetstagarna är deltidsanställda arbetstagare i 25 a § anställningsskydds- 
lagens mening och därmed omfattas av företrädesrätt till anställning med högre
sysselsättningsgrad. Om så är fallet, är parterna oense om arbetsgivarens behov
av arbetskraft skulle tillgodoses genom att de fyra arbetstagarna skulle få anställ- 
ningar som heltidsbrandmän.

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 
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Yrkanden och inställning 

BRF har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta räddningstjänstförbundet att till 
var och en av S.B., E.S., L.A. och J.B. betala allmänt skadestånd med 75 000 kr 
jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av 
stämning (2 juni 2021) till dess betalning sker. 

Räddningstjänstförbundet har bestritt talan och inte vitsordat något skadestånds- 
belopp som skäligt i och för sig. Räddningstjänstförbundet har vitsordat sättet att 
beräkna ränta. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Domskäl 

Tvisten 

Fyra arbetstagare är tillsvidareanställda hos räddningstjänstförbundet som rädd- 
ningstjänstpersonal i beredskap enligt RiB. Sådana arbetstagare står till arbetsgi- 
varens förfogande för att vid behov inom angiven anspänningstid kunna utföra 
arbete och benämns ofta som beredskapsbrandmän eller deltidsbrandmän. 

Parterna tvistar om räddningstjänstförbundet brutit mot reglerna om företrädes- 
rätt till anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § anställnings- 
skyddslagen genom att under perioden den 1 december 2020 – den 8 februari 
2021 anställa 16 heltidsbrandmän enligt HÖK utan att först erbjuda de fyra 
arbetstagarna anställning som heltidsbrandmän. 

Parterna är överens om att de fyra arbetstagarna hade anmält intresse för anställ- 
ning som heltidsbrandmän och att de har tillräckliga kvalifikationer för anställ- 
ning som heltidsbrandman. De är dock oense om de fyra arbetstagarna är deltids- 
anställda i bestämmelsens mening och om arbetsgivarens behov av arbetskraft 
skulle ha tillgodosetts vid anställning av de fyra arbetstagarna som heltidsbrand- 
män. 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 25 a § anställningsskyddslagen har en deltidsanställd arbetstagare, som 
har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre 
sysselsättningsgrad, dock högst heltid, företrädesrätt till sådan anställning. Enligt 
bestämmelsen gäller vidare att en förutsättning är att arbetsgivarens behov av 
arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre 
sysselsättningsgrad och att han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för de 
nya arbetsuppgifterna. 
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I förarbetena, prop. 1996/97:16 s. 44 f., uttalas bl.a. följande. 

Inom många branscher förekommer det sedan gammalt att en stor del av arbetsta- 
garna är anställda på deltid. Ofta gäller det kvinnor. [...] Regeringen anser att 
anställning på heltid bör eftersträvas och att deltidsanställning bör komma i fråga 
endast när det är motiverat med hänsyn till verksamhetens behov eller arbetstaga- 
rens önskemål [...] Om arbetsgivaren har flera driftsenheter skall företrädesrätten 
gälla inom den driftsenhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid. Det bör inte i 
dessa situationer finnas någon rätt för en facklig organisation att påfordra att före- 
trädesrätten skall utsträckas till att gälla arbetsgivarens samtliga driftsenheter på 
orten, såsom är fallet enligt 25 § sista stycket i fråga om företrädesrätt till återan- 
ställning. Å andra sidan saknas det skäl att begränsa företrädesrätten till en anställ- 
ning med högre sysselsättningsgrad till det egna kollektivavtalsområdet. 

Förslaget innebär att arbetsgivaren, om behov av ytterligare arbetskraft uppstår, 
måste försöka tillgodose detta behov genom att erbjuda en deltidsanställd den 
ökade sysselsättningsgrad som denne har anmält intresse för. [...] I normalfallet 
skall alltså arbetsgivaren – i stället för att nyanställa – låta de nya arbetsuppgifterna 
utföras av någon redan anställd. 

För att en deltidsanställd skall ha företrädesrätt skall tre krav vara uppfyllda. För 
det första skall en anmälan från arbetstagaren till arbetsgivaren ha gjorts. För det 
andra skall arbetsgivarens aktuella behov av arbetskraft tillgodoses genom att 
arbetstagaren får ökad arbetstid. För det tredje skall arbetstagaren ha tillräckliga 
kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Om heltidsanställningen innehåller 
samma arbetsuppgifter som deltidsanställningen, får det antas att arbetstagaren i 
normalfallet har sådana kvalifikationer. 

Det är värt att påpeka att bestämmelsen inte ger arbetstagarsidan någon rätt att 
styra hur arbetsgivaren lägger upp sin verksamhet, t.ex. genom att kräva att arbets- 
givaren skall inrätta tjänster med sådana arbetstidsmått att arbetstagarnas önskemål 
tillgodoses fullt ut. Inte heller ger bestämmelsen arbetstagarsidan rätt att påfordra 
att arbetstagare omplaceras eller flyttas omkring så att deras önskemål tillgodoses 
fullt ut. När arbetsgivaren har behov av ytterligare arbetskraft måste dock en sam- 
lad avvägning göras varvid hänsyn även måste tas till en arbetstagares berättigade 
krav på högre arbetstidsmått. Arbetsgivare och arbetstagare bör därutöver gemen- 
samt sträva efter en ökad andel heltidsanställningar. [...] 

Bestämmelserna om företrädesrätt till en heltidsanställning eller en anställning med 
högre sysselsättningsgrad bör vara dispositiva. Det skall således vara möjligt att 
träffa avtal om avvikelser från bestämmelserna för att t.ex. åstadkomma en anpass- 
ning av dem efter förhållandena lokalt eller i branschen. 

På delar av arbetsmarknaden förekommer det kollektivavtal som behandlar frågan 
om intresse hos arbetstagare för höjd sysselsättningsgrad. Den regel som nu före- 
slås innebär att situationen förändras, och de avtalsslutande parterna torde få anled- 
ning att se över sina avtal. I vilken utsträckning avtalen påverkas av den nya regeln 
är en fråga för parterna själva och ytterst för Arbetsdomstolen, om parterna inte kan 
komma överens. 

I författningskommentaren till 25 a § uttalas vidare att vad som är en anställning 
på deltid i det enskilda fallet får avgöras genom en jämförelse med vad som gäl- 
ler enligt tillämpligt kollektivavtal eller annars är brukligt inom branschen (a. 
prop. s. 49). 
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Arbetsdomstolen har i AD 2000 nr 51 prövat frågan om en arbetstagare, som var 
visstidsanställd på deltid, omfattades av företrädesrätten enligt 25 a § anställ- 
ningsskyddslagen eller om den rätten, som arbetsgivarparten gjorde gällande, 
endast gällde tillsvidareanställda arbetstagare. Arbetsdomstolen konstaterade att 
någon sådan begränsning av företrädesrätten inte kunde utläsas av lagtext eller 
förarbeten. Enligt domstolens mening fanns det inte heller några skäl som talade 
för en sådan begränsning av företrädesrätten, i vart fall inte om den ökade 
sysselsättningen som arbetstagaren kunde göra anspråk på inte omfattade en 
längre tidsperiod än den som arbetstagaren redan var visstidsanställd för. 

I AD 2009 nr 9 och AD 2012 nr 41 har Arbetsdomstolen uttalat att arbetstagares 
intresse av att få en anställning med ett högre arbetstidsmått inte har försteg 
framför arbetsgivarens rätt att organisera sin verksamhet. I 2009 års fall fann 
Arbetsdomstolen att arbetsgivaren hade rätt att genomföra en omorganisation, 
trots att omorganisationen medförde att en deltidsanställd arbetstagare inte 
kunde få en anställning med högre sysselsättningsgrad som hon anmält intresse 
för i samband med att en arbetstagare med högre sysselsättningsmått slutade. I 
2012 års fall fann domstolen att en arbetsgivare inte hade brutit mot 25 a § när 
arbetsgivaren inte hade ändrat i sin befintliga organisation för att erbjuda en del- 
tidsanställd en ökad sysselsättningsgrad när en annan deltidsanställd arbetstagare 
slutade, utan i stället hade anställt en ny person med samma veckoarbetstid som 
den tidigare arbetstagaren hade haft. 

Heltidsbrandmän och brandmän enligt RiB 

Inom räddningstjänsten finns heltidsbrandmän och räddningstjänstpersonal i 
beredskap. För heltidsbrandmännen gäller kollektivavtalet Huvudöverenskom- 
melse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (HÖK). För räddnings- 
tjänstpersonal i beredskap gäller kollektivavtalet Överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). 

Räddningstjänstpersonal i beredskap, som är den formella termen enligt RiB, 
benämns vanligtvis beredskapsbrandmän eller deltidsbrandmän. Fram till 
år 2004 var deltidsbrandmän även den formella termen i RiB, då den ändrades 
till räddningstjänstpersonal i beredskap. Det har i målet framkommit att parterna 
har olika uppfattningar om vilken beteckning dessa brandmän ska ha. Arbets- 
domstolen kommer fortsättningsvis i domen att kalla dem brandmän enligt RiB. 

Heltidsbrandmännen utgör cirka en tredjedel av Sveriges brandmän. De beman- 
nar den station där de är placerade och bemanning finns dygnet runt. De har 
arbetsskyldighet under hela sin tjänstgöringstid och har månadslön. De arbetar 
cirka 168 timmar i månaden. Heltidsbrandmännens arbete innebär insatser vid 
larm, t.ex. olyckor och bränder, men utgörs också av olycksförebyggande och 
brandförebyggande arbete. 

De resterande två tredjedelarna av brandmanskåren utgörs av brandmän enligt 
RiB. Till skillnad från heltidsbrandmän bemannar de inte brandstationerna regel- 
bundet. I stället har de en slags beredskapsanställning. Normalt har brandmän 
enligt RiB sin huvudsakliga anställning hos en annan arbetsgivare. Under de 
veckor som de har beredskap har de tillstånd av den ordinarie arbetsgivaren att 
omedelbart lämna sitt arbete i händelse av larm. När larmet går har brandmannen 
en viss anspänningstid för att kunna utföra arbete, vilket normalt sett innebär  
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fem eller sex minuter för att inställa sig på brandstationen för utryckning. För att 
kunna uppfylla detta krav måste brandmän enligt RiB bo och arbeta nära brand- 
stationen. Utöver beredskap och utryckning vid larm ingår i tjänstgöringsskyl- 
digheten även bl.a. övningar och utbildning. 

Är de fyra arbetstagarna deltidsanställda enligt 25 a § anställningsskyddslagen? 

Räddningstjänstförbundet har gjort gällande att de fyra arbetstagarna, som är 
anställda enligt RiB 19, inte är deltidsanställda eftersom de inte har någon fast- 
ställd sysselsättningsgrad och då det inte finns någon jämförbar heltidsanställ- 
ning. Enligt räddningstjänstförbundet är en anställning enligt RiB en egen form 
av anställning och således inte samma form av anställning som heltidsbrandman. 
Räddningstjänstförbundet har uppgett att det brukar räkna på ett genomsnitt på 
cirka tio timmars arbetstid per månad för en brandman enligt RiB, varav sex tim- 
mar är planerad övningsverksamhet och fyra timmar är larm och utbildning. 

Enligt BRF:s mening saknar sysselsättningsgraden betydelse för frågan om de 
berörda arbetstagarna är deltidsanställda i 25 a § anställningsskyddslagens 
mening. BRF har framhållit bl.a. följande. Det enda som anges i lagtexten i 
denna del är att arbetstagaren vill ha en anställning med högre sysselsättnings- 
grad. De fyra arbetstagarnas sysselsättningsgrad är emellertid delvis fastställd, 
eftersom de har ett fastlagt tjänstgöringsschema med beredskap samt ett antal 
fasta tjänstgöringstimmar per månad i form av övning och materialvård. Även 
om Arbetsdomstolen skulle finna att de inte har en fastställd sysselsättningsgrad, 
diskvalificerar det inte dem från att kunna få en anställning med högre syssel- 
sättningsgrad. Deras arbetstid uppgår i genomsnitt till cirka 17 timmar per 
månad, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad om cirka tio procent. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Det finns ingen definition av begreppet ”deltidsanställd arbetstagare” i 25 a § 
anställningsskyddslagen. 

Av § 1 i RiB 19 följer att arbetstagare som är anställd för beredskapstjänst står 
till arbetsgivarens förfogande för att vid behov inom angiven anspänningstid 
kunna utföra arbete. Vidare framgår av en anmärkning till bestämmelsen att 
arbetsskyldigheten omfattar sådan tid då arbetstagaren har beredskap samt därut- 
över vid sådan övning och utbildning som har varit föremål för överläggning. I 
§ 4 mom. 2 anges att beredskapsskyldighetens omfattning ska anges i särskild av
arbetsgivaren fastställd tjänstgöringslista, efter överläggningar med lokal arbets- 
tagarorganisation. Av en anmärkning till § 4 mom. 1 framgår att arbetstagaren
inte bör beordras till beredskapstjänst mer än var tredje vecka i genomsnitt per
12-månaders period och att förläggningen vanligen sker veckovis, men även kan
ske i del av vecka och/eller dygn.

Enligt Arbetsdomstolens mening framgår inte annat av utredningen än att 
RiB 19 är ett kollektivavtal, vars huvudsakliga syfte är att reglera villkoren för 
arbetstagare som har en beredskapstjänstgöring som brandman som en bisyssla, 
vid sidan av en ordinarie anställning eller eget företagande. De arbetar således 
typiskt sett inte heltid. Någon reglering om sysselsättningsgrad finns inte i avta- 
let. Anställningsvillkoren är sådana att anställningen är avsedd att vara ett extra 
arbete och inte en deltidsanställning som det begreppet normalt används (jfr 
prop. 2020/21:123 s. 7 f.). 
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Den omständigheten att arbetstagarna inte har någon fastställd sysselsättnings- 
grad innebär dock, enligt Arbetsdomstolens mening, inte i sig att de inte kan 
anses vara deltidsanställda enligt 25 a § anställningsskyddslagen. 

Som BRF har anfört är företrädesrätten enligt 25 a § anställningsskyddslagen 
inte begränsad till ett visst kollektivavtalsområde, utan rätten till en anställning 
med högre sysselsättningsgrad tar sikte på hela den egna driftsenheten oaktat 
kollektivavtalsområden (prop. 1996/97:16 s. 50). Det finns således inget som 
hindrar att en deltidsanställd arbetstagare gör anspråk på en anställning inom ett 
annat kollektivavtalsområde. 

HÖK är tillämpligt på de anställningar som de fyra arbetstagarna har anmält att 
de vill ha med stöd av den aktuella bestämmelsen. Oavsett om de har en fast- 
ställd sysselsättningsgrad eller inte, är parterna överens om att brandmän enligt 
RiB, i genomsnitt arbetar som brandmän hos räddningstjänstförbundet mellan 
tio och 17 timmar per månad. Jämfört med arbetstagare som omfattas av 
HÖK – heltidsbrandmän – måste brandmän enligt RiB därmed anses vara 
anställda på deltid. Det i förarbetena angivna huvudsakliga syftet med 25 a §, att 
kvinnor som fastnat i deltidsarbete lättare ska ges möjlighet till heltid, innebär 
inte att rätten till högre sysselsättningsgrad inte även skulle omfatta andra del- 
tidsanställda enligt lagens ordalydelse. Enligt Arbetsdomstolens mening måste 
därför de fyra arbetstagarna omfattas av 25 a § anställningsskyddslagen. 

Tillgodoses arbetsgivarens behov av arbetskraft? 

För att företrädesrätt enligt 25 a § anställningsskyddslagen ska komma i fråga 
förutsätts att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den del- 
tidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad. 

Syftet med regleringen i 25 a § är att anställning på heltid bör eftersträvas och 
att deltidsanställning bör komma i fråga endast när det är motiverat med hän- 
syn till verksamhetens behov eller arbetstagarens önskemål. När arbetsgivaren 
har behov av ytterligare arbetskraft måste en samlad avvägning göras, varvid 
hänsyn även måste tas till en arbetstagares berättigade krav på högre arbets- 
tidsmått (se prop. 1996/97:16 s. 44 f.). 

Räddningstjänstförbundet har gjort gällande att dess behov av arbetskraft inte 
skulle ha tillgodosetts om de fyra arbetstagarna hade anställts som heltidsbrand- 
män. Enligt räddningstjänstförbundet är heltidsbrandman en helt annan form av 
anställning än brandman enligt RiB och om arbetstagarna skulle ha fått anställ- 
ningar som heltidsbrandmän, skulle det ha uppstått luckor på beredskapssidan. 

BRF menar att räddningstjänstförbundets behov av arbetskraft skulle ha tillgodo- 
setts om de fyra arbetstagarna hade anställts som heltidsbrandmän, eftersom 
räddningstjänstförbundet hade behov av att anställa 16 heltidsbrandmän. Enligt 
BRF kan bestämmelsen inte tolkas så att arbetsgivarens behov alltid måste upp- 
fyllas helt för att företrädesrätt ska komma i fråga. Om räddningstjänstförbun- 
dets resonemang godtas, så skulle det enligt BRF:s mening avsevärt inskränka 
tillämpningen av 25 a § anställningsskyddslagen. 
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Arbetsdomstolen har funnit att de fyra arbetstagana är deltidsanställda arbetsta- 
gare i anställningsskyddslagens mening. Det är vidare ostridigt att räddnings- 
tjänstförbundet har haft behov av att anställa 16 heltidsbrandmän. Mot bakgrund 
av de ovan redovisade motivuttalandena kan arbetsgivarens behov av arbetskraft 
enligt bestämmelsen inte rimligen inskränkas till att avse behov av att anställa 
nya brandmän enligt RiB, utan det är arbetsgivarens behov av arbetstagare med 
högre sysselsättningsgrad som avses. Enligt Arbetsdomstolens mening hade 
räddningstjänstförbundets behov av heltidsbrandmän kunnat tillgodoses genom 
att de fyra arbetstagarna, som anmält önskemål om högre sysselsättningsgrad 
och haft tillräckliga kvalifikationer för anställningarna som heltidsbrandmän, 
anställts med högre sysselsättningsgrad. 

Sammanfattande bedömning 

Vid denna bedömning har räddningstjänstförbundet vitsordat att det har brutit 
mot 25 a § anställningsskyddslagen. Detta innebär att räddningstjänstförbundet 
är skyldigt att betala skadestånd till de fyra arbetstagarna. Räddningstjänstför- 
bundet har inte vitsordat något belopp. Arbetsdomstolen anser att yrkat belopp 
om 75 000 kr till var och en av de fyra arbetstagarna är skäligt. 

Rättegångskostnader 

Räddningstjänstförbundet har förlorat målet och ska därför ersätta BRF:s rätte- 
gångskostnad. BRF har yrkat ersättning med 561 750 kr inklusive mervär- 
desskatt för ombudsarvode. Räddningstjänstförbundet har lämnat till Arbets- 
domstolen att bedöma skäligheten av yrkat belopp. Arbetsdomstolen finner att 
BRF skäligen är tillgodosedd med 437 500 kr för sina rättegångskostnader avse- 
ende ombudsarvode inklusive mervärdesskatt. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund att till
var och en av S.B., E.S., L.A. och J.B. betala allmänt skadestånd för brott mot
25 a § anställningsskyddslagen med 75 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen
från den 2 juni 2021 till dess betalning sker.

2. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund ska ersätta Brandmännens Riksför- 
bund för rättegångskostnad med 437 500 kr för ombudsarvode, jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Christer Måhl (skiljaktig), Åsa 
Kjellberg Kahn (skiljaktig), Cathrin Dalmo (skiljaktig), Ella Niia och Carl- 
Gustaf Hjort. 

Rättssekreterare: Martina Sjölund 
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ARBETSDOMSTOLEN Domsbilaga 
i mål nr A 68/21 

Ledamöterna Christer Måhls, Åsa Kjellberg Kahns och Cathrin 
Dalmos skiljaktiga mening 

Vid avgörandet av om de fyra arbetstagarna i fråga är deltidsanställda i den 
mening som avses i 25 a § anställningsskyddslagen gör vi följande bedöm- 
ning. 

Parterna i målet är överens om att brandmän enligt RiB i genomsnitt arbetar 
hos räddningstjänstförbundet mellan tio och 17 timmar per månad. I jämfö- 
relse med arbetstagare som omfattas av HÖK – heltidsbrandmän – så ligger 
det därmed, sett till ordalydelsen, nära till hands att anse att brandmän enligt 
RiB ska anses vara deltidsanställda arbetstagare. 

Mot detta måste emellertid beaktas den särpräglade anställningsform som 
brandmän enligt RiB har. 

I målet har tydligt framkommit att hela idén med brandmän enligt RiB är att 
de har sitt huvudsakliga arbete på annat ställe än inom räddningstjänsten. 
Anställningen som brandman enligt RiB är att löpande, som mest var tredje 
vecka, stå i beredskap att rycka ut vid larm. Av landets alla brandmän utgör 
brandmän enligt RiB två tredjedelar. 

Omfattningen av arbete enligt RiB varierar och det går inte att jämföra olika 
anställda brandmän inom RiB för att dra slutsatsen om någon arbetar heltid 
eller deltid. Någon sysselsättningsgrad finns nämligen inte för denna arbets- 
tagarkategori. I avsaknad av tydlig reglering i kollektivavtal är det inte rim- 
ligt att tillämpa anställning enligt RiB utifrån en sedvanlig heltidsnorm på 
40 timmar per vecka. 

Syftet med företrädesrätten enligt 25 a § anställningsskyddslagen är att per- 
soner, i praktiken ofta kvinnor, som arbetar deltid lättare ska få möjlighet till 
heltidsanställning hos sin arbetsgivare. Om arbetsgivaren får behov av ytter- 
ligare arbetskraft ska således, innan en ny arbetstagare anställs, en deltids- 
anställd arbetstagare i första hand få utföra de arbetsuppgifterna under förut- 
sättning att vissa kriterier är uppfyllda. Syftet med lagstiftningen är således 
en helt annan än den situation som föreligger i fallet med brandmän enligt 
RiB. 

Med beaktande av ovan redogjorda omständigheter gör vi bedömningen att 
de fyra arbetstagarna, som har anställningar som brandmän enligt RiB, inte 
är deltidsanställda arbetstagare hos räddningstjänstförbundet i den mening 
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som avses i 25 a § anställningsskyddslagen. De har därmed inte haft företrä- 
desrätt till anställningarna som heltidsbrandman. 

Överröstade i frågan om de fyra arbetstagarna är deltidsanställda i den 
mening som avses i 25 a § anställningsskyddslagen, är vi i övrigt ense med 
majoriteten. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 30/22 
2022-05-18 Mål nr A 76/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Målareförbundet, Box 1113, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristerna Sussanne Lundberg och Annett Olofsson, 
LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 Stockholm. 

SVARANDE 
Måleriföretagen i Sverige, Box 16286, 103 25 Stockholm 
Ombud: advokaten Erik Danhard, Kanter Advokatbyrå, Box 1435, 
111 84 Stockholm 

SAKEN 
skadestånd på grund av olovlig stridsåtgärd 

Bakgrund 

Mellan Måleriföretagen i Sverige (Måleriföretagen) och Svenska Målareförbun- 
det (förbundet) gäller kollektivavtal, måleriavtalet. Den innevarande avtalspe- 
rioden löper t.o.m. 30 april 2023. Fredsplikt råder. 

I måleriavtalet finns följande bestämmelse. 

§ 2 Garantilön, bestämmelser vid tidarbete i samband med ackord, lägsta
individuella tillägg samt sjuk- och helglön

Mom. a) 1. Arbetare, som kan förete utlärlingsbetyg eller styrka att hen arbetat 
som målare minst fyra år eller som genom utförande av ett genom kontroll av 
representanter för de lokala parterna godkänt arbetsprov styrkt sin yrkeskompe- 
tens skall i samband med ackord erhålla garantilön enligt följande lönetablå. 

Lönetablå 1/12 2020 – 31/4 2023 

/ .. ./ 

3. Arbetare, som icke uppfyller något av de i första stycket stipulerade villkoren,
kan endast anställas i enlighet med utbildningsavtalet.

/ .. ./ 
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Protokollsanteckning: 
 

För stadigvarande sysselsättning med icke traditionellt målningsarbete kan par- 
terna överenskomma om lön per vecka eller längre tidsperiod. Arbetsgivare kan 
för dylikt arbete anställa annan arbetskraft än vad som angives i avtalets § 2 
mom. a) 1. Överenskommelse om ackord får också träffas. 

/ .. ./ 
 
 

Den 5 maj 2021 lämnade Måleriföretagen in en anmälan till Konkurrensverket 
om konkurrensbegränsande effekter i kollektivavtalet för målare. Måleriföreta- 
gen yrkade att Konkurrensverket skulle besluta om ett åläggande för Måleriföre- 
tagens medlemsföretag att inte tillämpa § 2 mom. a) punkten 3 i måleriavtalet. 
Den 24 september 2021 avskrev Konkurrensverket ärendet. 

 
Parterna är oense om Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket utgör en 
otillåten stridsåtgärd. 

 

Yrkanden och inställning 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Måleriföretagen att till 
förbundet betala allmänt skadestånd med 1 000 000 kr, jämte ränta på beloppet 
enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (11 juni 2021) till 
dess betalning sker. 

 
Måleriföretagen har bestritt talan och inte vitsordat något belopp som skäligt. 
Sättet att beräkna räntan har vitsordats. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Parterna tvistar om en anmälan med påstående om konkurrensbegränsande 
effekter i kollektivavtalet för målare, som Måleriföretagen den 5 maj 2021 läm- 
nade in till Konkurrensverket, utgör en otillåten stridsåtgärd. 

 

Förbundet har gjort gällande att Måleriföretagens åtgärd utgör en stridsåtgärd i 
medbestämmandelagens mening och att stridsåtgärden är olovlig eftersom den 
inte beslutats i behörig ordning och då den hade till syfte att åstadkomma änd- 
ring i måleriavtalet. 

 
Måleriföretagen har bestritt att dess åtgärd utgör en stridsåtgärd. Om Arbetsdom- 
stolen skulle finna att anmälan är en stridsåtgärd, är den enligt Måleriföretagens 
mening inte olovlig eftersom anmälan är gjord i behörig ordning och inte syftade 
till att få till stånd en ändring av måleriavtalet. 
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Den första tvistefrågan är således om Måleriföretagens åtgärd utgör en stridsåt- 
gärd i medbestämmandelagens mening. Om Arbetsdomstolen skulle finna att 
Måleriföretagens åtgärd är en stridsåtgärd, är det tvistigt om den är olovlig enligt 
41 och 42 §§ medbestämmandelagen. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Någon närmare definition av vad som avses med en stridsåtgärd finns inte i med- 
bestämmandelagen eller dess förarbeten (se prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 403). I 
41 § medbestämmandelagen talas om arbetsinställelse (lockout eller strejk), 
blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd. 

 
Som en allmän utgångspunkt brukar framhållas att en stridsåtgärd förutsätter att 
en åtgärd vidtas, att denna har ett påtryckningssyfte (fackligt syfte) och att åtgär- 
den vidtas i kollektiva former. I princip varje handling eller underlåtenhet, som 
en part vidtar, och som är av en sådan beskaffenhet att den faktiskt kan inverka 
på motparten, kan vara en stridsåtgärd. Det avgörande för om en åtgärd ska 
betecknas som en stridsåtgärd eller inte, är oftast i vilket syfte åtgärden har vid- 
tagits. Om åtgärden t.ex. syftar till att utöva påtryckning i en rättstvist, att åstad- 
komma ändring i gällande avtal eller påverka innehållet i avtal som ännu inte 
träffats, är det fråga om en stridsåtgärd (jfr 41 § medbestämmandelagen). 
Eftersom det är mycket lättare för en part att visa att motparten vidtagit en viss 
åtgärd än att bevisa vad denne har åsyftat med åtgärden i fråga, är kraven på den 
bevisning som behövs för att visa vilket syfte som legat bakom en åtgärd inte 
lika höga som när det är fråga om bevisning om att en viss åtgärd faktiskt har 
vidtagits (se t.ex. AD 2020 nr 40 och däri angivna rättsfall). 

 
I AD 2020 nr 40 har Arbetsdomstolen redogjort för ett antal avgöranden från 
Arbetsdomstolen, där frågan varit om en arbetsgivare eller arbetstagarorganisat- 
ion – genom att ha utövat sina befogenheter enligt lag eller avtal – har vidtagit 
en stridsåtgärd. Domstolen uttalade att de redovisade rättsfallen och ett förar- 
betsuttalande (prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 404) synes ge uttryck för ståndpunkten 
att det, vid åtgärder där en part i god tro utövar en befogenhet som tillkommer 
parten enligt lag eller avtal, inte är tillräckligt att åtgärden i och för sig innebär 
en påtryckning på motparten i t.ex. en rättstvist och att parten förstår det. För att 
det ska vara fråga om en stridsåtgärd krävs, enligt domstolen, att åtgärden vidta- 
gits i något annat syfte än det som är ändamålet med befogenheten. 

 

Har Måleriföretagen vidtagit en stridsåtgärd? 
 

Anmälan 
 

Av utredningen i målet framgår följande. Den 5 maj 2021 lämnade Måleriföreta- 
gen in en anmälan till Konkurrensverket om konkurrensbegränsande effekter i 
kollektivavtalet för målare. 

 
I anmälan finns § 2 mom. a) punkterna 1 och 3 i måleriavtalet samt protokollsan- 
teckningen till bestämmelsen återgivna i beskrivningen av måleriavtalet. Måleri- 
företagen framställde följande yrkande. 
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Åläggande 
 

[...] En möjlig utformning av åläggande kunde därför vara följande: 
 

Konkurrensverket ålägger med stöd av 3 kap. 1 § KL Måleriföretagens medlems- 
företag att inte tillämpa § 2, moment a, stycke 3, i Kollektivavtal för måleriyrket 
(1 dec. 2020–30 april 2023). 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening skulle ett bifall till Måleriföretagens begäran i 
anmälan ha haft en inverkan på förbundet i fråga om innehållet i måleriavtalet. 
Redan åtgärden att göra anmälan, med den begäran, var därför av sådan beskaf- 
fenhet att den faktiskt kunde inverka på förbundet. Måleriföretagen har således i 
och för sig vidtagit en sådan åtgärd som kan vara en stridsåtgärd. 

 
Konkurrensverket avskrev ärendet den 24 september 2021. I skälen för Konkur- 
rensverkets beslut anges bl.a. följande. 

 
Konkurrensverket anser att det för närvarande inte finns skäl att prioritera en för- 
djupad utredning av anmälan på den grunden att verket skulle vara bäst lämpad att 
agera. Det kan här bl.a. konstateras att det i grunden finns ett mellan en arbetsgi- 
var- och en arbetstagarorganisation nyligen framförhandlat och ingånget kollektiv- 
avtal. Avtalet ger också respektive avtalspart rätt eller möjlighet att inför varje 
avtalsår påkalla nya förhandlingar. Utanför detta kan också företag som berörs av 
vad som påståtts i anmälan, efter verkets avskrivning, föra en särskild talan vid 
domstol, eller hänvisa till konkurrenslagens ogiltighetsregel för det fall att faktiska 
tvister skulle uppkomma om något man anser utgör en otillåten konkurrensbegräns- 
ning. Konkurrensverket anser inte heller att det för närvarande finns skäl att priori- 
tera en fördjupad utredning utifrån någon av de andra grunderna i prioriteringspoli- 
cyn. Ärendet ska därför skrivas av. 

 
Syftet med anmälan 

 
Frågan är om Måleriföretagen med sin anmälan till Konkurrensverket syftade till 
att utöva påtryckning på förbundet. Parterna har olika ståndpunkter i den frågan. 

 
Enligt förbundet skedde Måleriföretagens anmälan mot bättre vetande och i ond 
tro samt syftade till att sätta press på förbundet att gå med på att ta bort kravet på 
yrkeskompetens i måleriavtalet för enklare måleriarbeten genom att på nytt 
teckna ett servicearbetaravtal. Syftet med anmälan gick alltså enligt förbundet 
längre än att enbart hävda konkurrensbegränsning. 

 

Måleriföretagen är av motsatt uppfattning och har anfört bl.a. följande. Anmälan 
skedde inte mot bättre vetande och i ond tro. Den syftade till att klargöra om 
måleriföretag sinsemellan får tillämpa bestämmelsen om ett anställningsförbud 
eller om detta utgör en otillåten konkurrensbegränsning i strid med konkur- 
renslagen. 

 
Det är ostridigt att bakgrunden till anmälan var att det servicearbetaravtal som 
gällt mellan parterna hade sagts upp av förbundet. I en mejlkonversation den 
14 april 2021 mellan förbundets avtalssekreterare P.S. och förhandlingschefen 
hos Måleriföretagen C.H. diskuteras frågan om en avvecklingsplan för avtalet i 
fråga, varvid C.H. svarade att en sådan inte var acceptabel för Måleriföretagen 
och att det enda som därmed var möjligt för Måleriföretagen var att se över gil- 
tigheten av § 2 punkten 3 från ett konkurrensrättsligt perspektiv. 
 
 

 

Maj 2022 s. 44

AD 2022 nr 30



Av minnesanteckningar den 17 mars 2021 från förhandlingsdelegationen fram- 
går bl.a. följande. 

 
I det medlarbud som båda parterna undertecknade 2020-12-01 upphörde det tidi- 
gare Servicearbetaravtalet mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målare- 
förbundet. Detta har medfört att drygt 400 medarbetare anställa hos 83 av våra 
medlemsföretag (enligt Måleriportalen Nov -20) saknar det kollektivavtal som 
deras anställning grundats på. 

 
Med anledning av detta har kansliet undersökt vilka möjligheter vi har att biträda 
de medlemsföretag som nu vill fortsätta bedriva sin verksamhet på det sätt som de 
tidigare gjort. 

 
En väg som undersökts är att rättsligt pröva det anställningsförbud som finns i 
Måleriavtalet som nu får en betydligt större inskränkning av hur ett Måleriföretag 
kan organisera sig. 

 
En sådan prövning görs i normalfallet av Konkurrensverket. 

 
Då det inte är ett vanligt förekommande förfarande mellan parterna har kansliet 
inom ramen för samverkan inom Svenskt Näringsliv både informerat den egna 
sektorn och sfären. 

 
Vi har inte blivit förhindrade att gå den vägen även om man förordat den mer nor- 
mala gången via Arbetsdomstolen. 

 
De rekommendationer som jurister som arbetar med konkurrenslagstiftningen 
gett är att det bästa alternativet för oss är att driva frågan hos Konkurrensverket. 

 
Beslöts 

 
att driva frågan hos Konkurrensverket 

att beslutet var enhälligt. 

C.H. har i förhöret med henne bekräftat att syftet med anmälan var att utreda om 
§ 2 mom. a) punkten 3 innebar en otillåten konkurrensbegränsning. Hon har 
vidare uppgett bl.a. följande. Medlemsföretagen blev väldigt oroade över att ser- 
vicearbetaravtalet inte längre skulle gälla och undrade om de genom bestämmel- 
sen i måleriavtalet nu hade ”näringsförbud”. De undrade om de fick anställa och 
frågan var om jobben skulle gå till företag utan kollektivavtal. Medlemsföreta- 
gen upplevde att detta stred mot konkurrenslagen. Måleriföretagen uppdrog där- 
för åt advokaten Eric Ericsson att göra en rättsutredning i frågan. Resultatet av 
rättsutredningen redovisades för förhandlingsdelegationen, vilken består av 
Måleriföretagens styrelse och dess verkställande direktör, som tyckte det var bäst 
att låta Konkurrensverket uttala sig i frågan. Syftet med anmälan var således att få 
ett rättsligt utlåtande om den aktuella bestämmelsen stod i strid med kon- 
kurrenslagen. 
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning 
 

Utredningen ger klart stöd för att Måleriföretagen var bekymrad över att service- 
arbetaravtalet hade upphört att gälla och att organisationens medlemsföretag där- 
med – beträffande enklare måleriarbeten – inte skulle kunna verka på samma 
villkor som måleriföretag som inte var bundna av måleriavtalet och att syftet 
med anmälan primärt var att få utrett om avtalet innebar en konkurrensbegräns- 
ning. Det måste dock ha stått klart för Måleriföretagen att anmälan även kunde 
få bieffekten att den kunde utgöra en påtryckning på förbundet i avtalsfrågan, 
vilket visas av mejlkonversationen mellan Måleriföretagens förhandlingschef 
och förbundets avtalssekreterare. En stridsåtgärd kan dock i ett fall som detta 
anses föreligga endast om åtgärden – utövandet av befogenheten att göra en 
anmälan till behörig myndighet – vidtagits primärt och i direkt syfte att åstad- 
komma en påtryckning på motparten (se AD 2005 nr 88). 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening ger utredningen inte stöd för att anmälan skulle 
ha gjorts i ond tro eller mot bättre vetande. Konkurrensverket avskrev t.ex. inte 
ärendet med motiveringen att anmälan var obefogad utan av andra skäl. Arbets- 
domstolen gör vidare bedömningen att utredningen i målet inte ger tillräckligt 
stöd för att kunna anta att anmälan gjordes i det primära och direkta syftet att 
utöva påtryckning på förbundet, dvs. av annat skäl än att få konkurrensfrågan 
utredd av myndighet. 

 
Åtgärden att lämna in anmälan till Konkurrensverket var därmed inte en stridsåt- 
gärd i medbestämmandelagens mening. Förbundets talan ska därför avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
Förbundet har förlorat och ska därför betala Måleriföretagens rättegångskostna- 
der. Måleriföretagen har yrkat ersättning med 210 000 kr för ombudsarvode 
inklusive mervärdesskatt. Förbundet har överlämnat åt Arbetsdomstolen att 
bedöma skäligheten av yrkade rättegångskostnader. 

 
Arbetsdomstolen finner att det yrkade beloppet är skäligt. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Målareförbundets talan. 
 

2. Svenska Målareförbundet ska ersätta Måleriföretagen i Sverige för rättegångs- 
kostnader med 210 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Inger Andersson, Joanna Román, Elisabeth 
Ankarcrona, Gösta Rehnstam, Ronny Wenngren och Anders Hammarbäck. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Martina Sjölund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 31/22 
2022-05-18 Mål nr B 91/21 
Stockholm 

KLAGANDE 
Kamphorn Yuannua, 19580707-4967, Valhallagatan 15 D, 532 34 Skara 
Ombud: Sarinya Sornkaew, sarinya.sornkaew@gmail.com 

MOTPART 
Laos Thai Take-away Kommanditbolag, 969767-1742, c/o Lucia Sengmani 
Sadettan, Hjalmar Bergmans gata 4, 422 52 Hisings Backa 

SAKEN 
fordran på lön m.m. 

ÖVERKLAGAD DOM 
Göteborgs tingsrätts dom den 23 september 2021 i mål T 1553-21 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

Laos Thai Take-away Kommanditbolag (bolaget) drev tidigare en restau- 
rang i Göteborg. Kamphorn Yuannua var anställd hos bolaget som köks- 
biträde/restaurangbiträde från den 1 februari 2016 till någon gång i decem- 
ber 2018. 

Kamphorn Yuannua ansökte om betalningsföreläggande mot bolaget angående 
en fordran på bl.a. lön. Bolaget bestred ansökan. På Kamphorn Yuannuas begä- 
ran överlämnade Kronofogdemyndigheten målet till tingsrätten. 

I tingsrätten yrkade Kamphorn Yuannua att bolaget skulle förpliktas att betala 
henne lön och semesterersättning med 498 063 kr med ränta enligt 6 § ränte- 
lagen från den 1 april 2019 till dess betalning sker, ekonomiskt skadestånd med 
60 000 kr samt ersättning för rättegångskostnader. Bolaget bestred yrkandena. 

Parterna åberopade endast skriftlig bevisning. Tingsrätten, som med parternas 
samtycke avgjorde målet utan huvudförhandling, förpliktade bolaget att betala 
Kamphorn Yuannua lön med 165 483 kr med ränta och avslog hennes yrkanden 
i övrigt. 
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Yrkanden i Arbetsdomstolen 

Båda parter har överklagat tingsrättens dom. Arbetsdomstolen har beviljat 
prövningstillstånd endast för Kamphorn Yuannuas överklagande. 

Kamphorn Yuannua har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens 
dom, ska förplikta bolaget att betala henne 419 239 kr (varav 333 799 kr lön och 
85 440 kr semesterersättning), med ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 april 
2019 till dess betalning sker, samt ersättning för avgifter till Kronofogdemyndig- 
heten och tingsrätten med 2 800 kr. 

Bolaget har bestritt ändring. 

Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling. 

Parternas talan 

Inledning 

Parterna har till stöd för sin talan åberopat i huvudsak samma grunder och bevis- 
ning som i tingsrätten. Kamphorn Yuannua har i Arbetsdomstolen även åberopat 
en kontrolluppgift avseende lön från bolaget till henne under år 2018, som hon 
har uppgett att hon skickade till Kronofogdemyndigheten tillsammans med 
begäran om att målet skulle överlämnas till tingsrätt. 

Parterna har preciserat sin talan enligt följande. 

Kamphorn Yuannua 

Enligt avtal mellan parterna hade Kamphorn Yuannua en månadslön om 
22 000 kr till och med januari 2017 och därefter en timlön om 130 kr per timme. 

Bolaget har till Skatteverket redovisat till Kamphorn Yuannua utbetalad lön 
under 2016 med 220 000 kr, varav 59 200 kr avdragen skatt, under 2017 med 
154 000 kr, varav 33 880 kr avdragen skatt, och under 2018 med 94 500 kr, 
varav 22 000 kr avdragen skatt. Bolaget har dock inte betalat hela den nettolön 
till henne som framgår av redovisningen till Skatteverket. Den saknade summan 
uppgår till 90 300 kr, vilket Kamphorn Yuannua därmed har rätt att få av bolaget 
utan ytterligare skatteavdrag. 

Kamphorn Yuannua arbetade, enligt personalliggaren, 3 445,1 timmar i restau- 
rangen från och med den 1 februari 2017 till sin sista anställningsdag. Hon 
tjänade därmed in lön med (3 445,1 x 130 =) 447 863 kr. Den bruttolön som 
bolaget redovisat till Skatteverket är 154 000 kr för 2017 (varav 22 000 kr avser 
månadslön för januari) och 94 500 kr för 2018. Sammanlagd redovisad bruttolön 
från och med februari 2017 är alltså (154 000 – 22 000 + 94 500 =) 226 500 kr. 
För den perioden återstår det alltså för bolaget att betala, utöver den redovisade 
bruttolönen, (447 863 – 226 500 =) 221 363 kr. Därutöver tillkommer den tid 
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som antecknats på rader som inte är helt läsbara i de ingivna fotona av personal- 
liggaren. Det rör sig om 108 av 1 047 arbetsdagar och lönen för dessa dagar kan 
uppskattas till 10 procent av 221 363 kr, alltså 22 136 kr. 

 
Slutligen har Kamphorn Yuannua enligt semesterlagen rätt till semesterersätt- 
ning med 12 procent av lönebeloppet för 2016, 2017 och 2018. Det samlade 
lönebeloppet är (220 000 + 154 000 + 94 500 + 221 363 + 22 136 =) 711 999 kr, 
och semesterersättningen således (0,12 x 711 999 =) 85 440 kr. 

 
Bolaget 

 
Bolaget har blivit orättvist behandlat av sin tidigare hyresvärd och av olika 
myndigheter och har inte möjlighet att betala. 

 

Domskäl 
 

Frågan om ny bevisning 
 

En part får i Arbetsdomstolen åberopa ett bevis som inte lades fram i tingsrätten 
endast om parten gör sannolikt att hon inte kunde åberopa beviset i tingsrätten 
eller har haft någon annan giltig ursäkt att inte göra det (se 50 kap. 25 § tredje 
stycket rättegångsbalken och 5 kap. 3 § arbetstvistlagen). 

 
Kamphorn Yuannua har åberopat en kontrolluppgift som inte lades fram vid 
tingsrätten, där parterna tilläts att utan närmare precisering åberopa alla hand- 
lingar i domstolens akt. Kamphorn Yuannua har med bl.a. mejlkopior gjort 
sannolikt att hon skickat kontrolluppgiften till Kronofogdemyndigheten, men att 
den på något sätt har förkommit. Hon har därmed gjort vad som ankommit på 
henne för att åberopa handlingen redan i tingsrätten. Beviset ska därför tillåtas. 

 
De sammanställningar av belopp och arbetade timmar som ska framgå av den 
skriftliga bevisningen som Kamphorn Yuannua gett in i Arbetsdomstolen utgör i 
sig inte någon bevisning, utan s.k. argumentation, och är därför tillåten. 

 
Målet i sak 

 
Utgångspunkter 

 
Kamphorn Yuannua, som kräver bolaget på lön och semesterersättning, har 
sänkt sitt krav och tydligt redogjort för beräkningen av det och grunderna för 
kravet. Hon har även lagt fram skriftlig bevisning, bl.a. kontrolluppgifter, konto- 
utdrag och fotografier av en personalliggare. 

 
Kamphorn Yuannua har i huvudsak bevisbördan för sina påståenden i målet, 
bl.a. att hon arbetat för bolaget i ett visst antal timmar. Bevisbördan för att 
belopp har betalats ligger dock på bolaget. 

 
Bolaget har bestritt att Kamphorn Yuannua arbetat i den omfattning som hon 
angett och påstått att bolaget betalat en del lön kontant till henne som inte 
beaktats i hennes beräkningar. Bolaget har godtagit att Kamphorn Yuannua har 
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en fordran på bolaget om 100 000 kr, men har inte förklarat hur det beloppet 
beräknats och har inte heller närmare bemött den utredning och de beräkningar 
som Kamphorn Yuannua lagt fram. Bolagets passivitet i dessa avseenden bör 
tillmätas viss betydelse vid bevisprövningen. 

 
Bolaget har, såvitt framkommit, inte mot kravet åberopat de överenskommelser 
om skulden som tingsrätten under rubriken Händelseförloppet i domen angett 
har träffats och som bolaget inte till någon del följt. 

 
Att bolaget av olika skäl inte kan eller har svårt att betala det bolaget kan vara 
skyldigt Kamphorn Yuannua befriar inte bolaget från betalningsskyldigheten i 
sig. 

 
Underskottet avseende till Skatteverket redovisad nettolön 

 
Bolaget har, såvitt Arbetsdomstolen har uppfattat, inte hävdat att den samman- 
lagda lön som Kamphorn Yuannua varit berättigad till för åren 2016, 2017 och 
2018 varit lägre än det sammanlagda bruttolönebelopp som bolaget redovisat till 
Skatteverket för dessa år. Bolaget har alltså varit skyldigt att betala åtminstone 
den nettolön som följer av de redovisade beloppen. Kamphorn Yuannua har 
påstått att bolaget inte gjort detta, utan att 90 300 kr saknas. Bolaget har varken 
bemött detta eller bevisat att beloppet har betalats. Bolaget ska därför förpliktas 
att betala Kamphorn Yuannua 90 300 kr. Det bör i domslutet upplysningsvis 
anges att beloppet avser nettolön. 

 
Lön för arbetad tid 

 
Kamphorn Yuannua har uppgett att hon från och med februari 2017 arbetade 
mer för bolaget än det arbetstidsmått om cirka 20 timmar per helgfri vecka som 
framgick av hennes skriftliga anställningsavtal, dvs. haft s.k. mertid. Hon har 
påstått att den tid som hon faktiskt arbetat framgår av bolagets personalliggare 
och åberopat fotografier av uppslag ur personalliggaren, där de flesta men inte 
alla rader är läsbara. Hon har i Arbetsdomstolen presenterat en tabell med 
avskrift av de läsbara uppgifterna. Av de läsbara raderna framgår en arbetad tid 
under perioden februari 2017–december 2018 om sammanlagt 3 445,1 timmar. 
Kamphorn Yuannua menar att ett uppskattat påslag bör göras för att motsvara de 
rader som inte kan läsas. 

 
Enligt 39 kap. 11 § skatteförfarandelagen ska den som bedriver restaurangverk- 
samhet föra en personalliggare. Denna bestämmelse syftar bl.a. till att bidra till 
ordning och reda på arbetsmarknaden (se prop. 2017/18:82 s. 12). Uppgifter i en 
personalliggare har som regel ett högt bevisvärde, eftersom den är avsedd att 
säkra bevisning om vilket arbete som förekommit i verksamheten (se AD 2020 
nr 68). 

 
Kamphorn Yuannua har inte åberopat partsförhör med sig själv, vilket i och för 
sig hade varit naturligt att göra som ytterligare bevis för att hon utfört arbete 
utöver det avtalade arbetstidsmåttet. Bolaget har dock inte heller åberopat någon 
muntlig bevisning och har, framför allt, inte gjort några konkreta invändningar 
mot äktheten av utdragen ur personalliggaren eller mot uppgifterna som sådana. 
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Vidare är det inte osannolikt eller orimligt att Kamphorn Yuannua skulle ha 
arbetat 3 445,1 timmar för bolaget under den aktuella perioden; det motsvarar 
ungefär arbete på heltid, vilket också var hennes avtalade arbetstidsmått i anställ- 
ningen till och med januari 2017. Arbetsdomstolen finner vid en samlad bedöm- 
ning att Kamphorn Yuannua bevisat att hon utfört arbete under de tider som 
framgår av de läsbara delarna av personalliggaren. Då bolaget inte invänt att det 
skulle ha förekommit raster som inte ingått i arbetstiden bör inga avdrag göras 
för sådana. 

 
Bolaget har inte ifrågasatt timlönen om 130 kr. Arbetsdomstolen finner därför 
bevisat att Kamphorn Yuannua, från och med den 1 februari 2017 till sin sista 
anställningsdag, tjänade in lön med (3 445,1 x 130 =) 447 863 kr. Bolaget har 
inte visat att det – ens efter betalning av ytterligare nettolön med 90 300 kr – 
betalat mer lön till Kamphorn Yuannua för den aktuella perioden än vad hon 
själv har uppgett, nämligen 226 500 kr. För den aktuella perioden återstår det 
alltså för bolaget att betala lön med (447 863 – 226 500 =) 221 363 kr. 

 
Arbetsdomstolen anser att det inte ska göras något schablonmässigt påslag mot- 
svarande de oläsliga raderna i utdragen från personalliggaren och att Kamphorn 
Yuannua inte bevisat att hon arbetat mer än som framgår av de läsbara delarna 
av personalliggaren. 

 
Semesterersättning 

 
Bolaget har inte tydligt påstått, och i vart fall inte visat, att Kamphorn Yuannua 
fått någon semesterlön eller semesterersättning från bolaget. Hon har därför enligt 
28, 29 och 16 b §§ semesterlagen rätt till semesterersättning med 12 procent av 
den lön hon tjänat in i anställningen, som är (220 000 + 154 000 + 94 500 + 
221 363 =) 689 863 kr. Semesterersättningen blir alltså (0,12 x 689 863 =) 
82 784 kr. 

 
Ränta 

 
Eftersom både lön och semesterersättning hade förfallit till betalning den 1 april 
2019, ska dröjsmålsränta betalas enligt Kamphorn Yuannuas yrkande. 

 
Sammanfattning 

 
Arbetsdomstolens bedömningar innebär att Kamphorn Yuannua har rätt till ytter- 
ligare lön av bolaget med 90 300 kr, netto, och 221 363 kr samt semesterersätt- 
ning med 82 784 kr, jämte fordrad ränta från den 1 april 2021. Tingsrättens dom- 
slut, punkten 1, ska ändras i enlighet härmed. 

 
Rättegångskostnader 

 
Kamphorn Yuannua har vunnit 394 447 kr av de 558 063 kr hon yrkade vid 
tingsrätten. Det hon förlorat kan inte anses vara av ringa betydelse. Med 
beaktande av utgången bör bolaget ersätta Kamphorn Yuannua för bara en del av 
hennes rättegångskostnader vid tingsrätten, nämligen med 1 200 kr. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen tillåter Kamphorn Yuannua att som nytt bevis åberopa en 
kontrolluppgift avseende inkomståret 2018. 

 
2. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens domslut på följande sätt. 

 
a) Punkten 1 i tingsrättens domslut: De belopp som Laos Thai Take-away 
Kommanditbolag ska betala till Kamphorn Yuannua bestäms till 
– 90 300 kr avseende nettolön, 
– 221 363 kr avseende lön och 
– 82 784 kr avseende semesterersättning, 
med ränta enligt 6 § räntelagen på vart och ett av beloppen från den 1 april 2019 
till dess betalning sker. 

 
b) Punkten 2 i tingsrättens domslut: Laos Thai Take-away Kommanditbolag ska 
ersätta Kamphorn Yuannua för rättegångskostnader med 1 200 kr, med ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 23 september 2021 till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Ari Kirvesniemi och Susanne Östh. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 32/22 
 2022-05-25 Mål nr B 103/21 
 Stockholm  

 
 
 

KLAGANDE 
Göteborgs kommun, 404 82 Göteborg 
Ombud: arbetsrättsjuristen Fredrik Alm, samma adress 

 
MOTPART 
Fatime Hetemi, 19550321-4560, Rymdtorget 70, 415 65 Göteborg 
Ombud: advokaten Kristofer Munde och biträdande juristen Tomas 
Kvartsberg, MundeAhlberg Advokatbyrå KB, Kronhusgatan 7, 
411 05 Göteborg 

 
SAKEN 
ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Göteborgs tingsrätts dom den 27 oktober 2021 i mål nr T 15346-20 

 
 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 
 
 

Bakgrund 
 

Fatime Hetemi avskedades den 2 september 2020 från sin tillsvidareanställ- 
ning som undersköterska hos Göteborgs kommun (staden). Hon väckte talan 
mot staden med yrkande om bl.a. ogiltigförklaring av avskedandet. Genom 
den överklagade domen ogiltigförklarade tingsrätten avskedandet av Fatime 
Hetemi och tillerkände henne lön och allmänt skadestånd samt ersättning för 
rättegångskostnader. 

 

Yrkanden 
 

Staden har yrkat att Arbetsdomstolen helt avslår Fatime Hetemis talan eller, 
i andra hand, att det belopp som staden ska betala henne i lön eller ekono- 
miskt skadestånd sätts ner till noll. Staden har även yrkat befrielse från skyl- 
digheten att ersätta Fatime Hetemi för rättegångskostnader i tingsrätten samt 
att hon förpliktas att ersätta stadens rättegångskostnader där. Beträffande 
rättegångskostnaderna har staden yrkat i andra hand att vardera parten ska 
stå sina egna rättegångskostnader eller att den ersättning som staden ska 
betala sätts ner. 
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Fatime Hetemi har bestritt ändring. 
 

Båda parter har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 
 

Arbetsdomstolen har tidigare under handläggningen avvisat ett nytt bevis 
som staden åberopat och avslagit stadens begäran om kompletterande för- 
hör. Staden har därefter hävdat att Fatime Hetemi åberopat ett nytt skriftligt 
bevis i Arbetsdomstolen och begärt att det avvisas. Fatime Hetemi, som för- 
nekat att hon åberopat något nytt bevis, har hävdat att staden åberopat nya 
omständigheter i Arbetsdomstolen och begärt att dessa ska avvisas. Parterna 
har underrättats om att dessa avvisningsyrkanden kommer att prövas i sam- 
band med målets slutliga avgörande. 

 
 
 

Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling. Parterna har 
åberopat i huvudsak samma grunder för talan och bevisning som i tings- 
rätten. 

 

Domskäl 
 

Avvisning av bevisning eller omständigheter 
 

En part får i Arbetsdomstolen åberopa en omständighet eller ett bevis som 
inte lagts fram i tingsrätten endast om parten gör sannolikt att den inte kunde 
åberopa omständigheten eller beviset i tingsrätten eller har haft någon annan 
giltig ursäkt att inte göra det (se 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken 
och 5 kap. 3 § arbetstvistlagen). 

 
Fatime Hetemi har till Arbetsdomstolen gett in ingressen till ett protokoll 
över ett polisförhör, som vittnet Shahla Zhian Shaker ska ha konfronterats 
med vid förhöret med henne i tingsrätten. Staden har hävdat att det är fråga 
om bevisning som inte åberopats tidigare och har begärt att handlingen 
avvisas. Arbetsdomstolen bedömer dock att förevisandet av handlingen får 
anses ingå i det muntliga bevis som vittnesförhöret i tingsrätten utgör. 
Avvisningsyrkandet ska därför avslås. 

 
Fatime Hetemi har hävdat att stadens påståenden att hon stulit handsprit och 
brutit mot rutiner kring hanteringen av skyddsutrustning är nya omständig- 
heter som inte åberopats i tingsrätten och begärt att de ska avvisas. Arbets- 
domstolen anser dock att dessa anklagelser ryms inom de ganska vida ramar 
som staden vid tingsrätten dragit upp för vad som läggs Fatime Hetemi till 
last och att omständigheterna får anses åberopade redan vid tingsrätten. 
Även detta avvisningsyrkande ska därför avslås. 
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Målet i sak 
 

Arbetsdomstolen, som tagit del av samma utredning som tingsrätten, 
instämmer i tingsrättens slutsatser om vad som är bevisat i målet och i 
vilken mån Fatime Hetemi kan klandras för sitt agerande. 

 
Eftersom det således inte är bevisat att Fatime Hetemi vägrade att följa 
rutiner för tvätt, städning och dusch eller att hon delade ut mediciner från 
sin väska eller misskötte sig redan under år 2017, har Arbetsdomstolen inte 
anledning att ta ställning till om dessa omständigheter inte får åberopas som 
grund för avskedandet av det skälet att staden inte gjorde dem gällande i 
samband med avskedandet. 

 
Arbetsdomstolen instämmer i tingsrättens slutsats att det inte fanns lagliga 
skäl för avskedandet eller saklig grund för uppsägning av Fatime Hetemi. 
Avskedandet ska därför ogiltigförklaras och hon ska tillerkännas lön och 
allmänt skadestånd. Det finns, enligt Arbetsdomstolens mening, inte skäl att 
sätta ner det belopp för allmänt skadestånd som tingsrätten bestämt. Det 
finns inte heller skäl att, utöver vad tingsrätten gjort, sätta ner eller jämka 
lönen. Tingsrättens dom ska alltså fastställas i sak. 

 
Rättegångskostnader 

 
Vad Fatime Hetemi har förlorat i målet vid tingsrätten är av ringa betydelse. 
I Arbetsdomstolen har hon vunnit. Staden har inte, i arbetstvistlagens 
mening, haft skälig anledning att få tvisten prövad och ska därför fullt ut 
ersätta Fatime Hetemis rättegångskostnader i tingsrätten och Arbetsdom- 
stolen, i den mån de är skäliga. 

 
Arbetsdomstolen anser att Fatime Hetemis kostnadsanspråk i tingsrätten är 
skäligt. Tingsrättens avgörande ska därför inte ändras i den delen, utan fast- 
ställas. 

 
I Arbetsdomstolen har Fatime Hetemi begärt ersättning för rättegångskost- 
nader med 170 000 kr, varav 136 000 kr avser ombudsarvode och resten 
mervärdesskatt. Målet har förvisso varit omfattande och staden har gett in 
flera långa inlagor. Med hänsyn till att utredningen är densamma som i 
tingsrätten och att målet har avgjorts utan huvudförhandling kan dock det 
yrkade beloppet inte anses skäligt. Ersättningen bör bestämmas till 
80 000 kr för ombudsarvode och mervärdesskatt på det beloppet. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår yrkandena om avvisning av nya omständigheter 
och bevis. 

 
2. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens dom. 
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3. Arbetsdomstolen förpliktar Göteborgs kommun att ersätta Fatime Hetemi 
för hennes rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med 100 000 kr, varav 
80 000 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det först- 
nämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Carina Gunnarsson, Kurt Eriksson, Ari 
Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Susanne Östh och Carl-Gustaf Hjort. 

 
Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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