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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 7/23 
2023-02-15 Mål nr A 11/23 
Stockholm 

KÄRANDE 
Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv 

SVARANDE 
B.S. 

SAKEN 
ansökan om återvinning av utslag; nu fråga om överlämnande till tingsrätt 

Bakgrund 

Burlövs kommun ansökte hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföre- 
läggande mot B.S., med yrkanden om återbetalning av lön m.m. B.S. delgavs 
betalningsföreläggandet utan att gå i svaromål, varefter Kronofogdemyndigheten 
meddelade ett utslag i målet. B.S. har därefter inkommit med en ansökan om 
återvinning av utslaget och Kronofogdemyndigheten har beslutat att överlämna 
målet till Arbetsdomstolen. 

Burlövs kommun har på fråga från Arbetsdomstolen upplyst att kommunen inte 
tillfrågats av Kronofogdemyndigheten vilken domstol kommunen önskat få 
målet överlämnat till. Kommunen har yrkat att målet överlämnas till en behörig 
tingsrätt. 

Skäl 

Rättsliga utgångspunkter 

Av 1 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister 
(fordringslagen) framgår att ansökan om betalningsföreläggande får göras hos 
Kronofogdemyndigheten trots att tvist om anspråket ska handläggas enligt 
arbetstvistlagen. 

Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande bestrider ansökningen ska 
Kronofogdemyndigheten, om sökanden begär det, överlämna målet till en tings- 
rätt som enligt vad handlingarna visar är behörig att handlägga målet, se 33 och 
36 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. I de fall 
en svarande i rätt tid ansöker om återvinning av ett av Kronofogdemyndigheten 
meddelat utslag, ska Kronofogdemyndigheten enligt 54 § samma lag överlämna 
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målet för fortsatt handläggning till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar 
är behörig att handlägga målet. 

 
Av 2 § första stycket fordringslagen följer att Kronofogdemyndigheten i fråga 
om arbetstvister i vissa fall ska överlämna målet till Arbetsdomstolen i stället för 
till tingsrätt. Så är enligt lagtexten fallet om sökanden är medlem i en arbets- 
givar- eller arbetstagarorganisation och organisationen förklarar att den vill föra 
talan vid Arbetsdomstolen. Av rättspraxis och förarbetena till fordringslagen 
följer att motsvarande gäller om ansökan om betalningsföreläggande görs av en 
arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal och denne vill föra sin talan vid 
Arbetsdomstolen. Bara om sökanden själv – i de fall denne är en arbetsgivare 
som själv slutit kollektivavtal – eller sökandens organisation begär att målet 
överlämnas till Arbetsdomstolen, ska detta överlämnas till Arbetsdomstolen. I 
annat fall ska målet överlämnas till en behörig tingsrätt. Tingsrätten är i så fall 
behörig att ta upp och avgöra målet, trots att tvisten är sådan att den enligt 2 kap. 
1 § och 2 kap. 2 § arbetstvistlagen skulle ha upptagits och avgjorts av Arbets- 
domstolen som första domstol (se AD 1978 nr 158, AD 1995 nr 54, NJA 2009 
s. 230 och prop. 1990/91:126 s. 61). Motsvarande gäller enligt Arbetsdomstolens 
mening i de fall det i rätt tid inkommit en ansökan om återvinning av ett medde- 
lat utslag i en arbetstvist. Kronofogdemyndigheten ska då, om sökanden är en 
arbetsgivare, fråga sökanden om denne är medlem i en arbetsgivarorganisation 
eller själv har slutit kollektivavtal och vill föra sin talan vid Arbetsdomstolen 
som första domstol. Visar det sig att sökanden är medlem i en arbetsgivarorga- 
nisation, ska Kronofogdemyndigheten fråga organisationen om den vill föra 
medlemmens talan i Arbetsdomstolen. Bara om en arbetsgivare som själv slutit 
kollektivavtal eller en behörig organisation begär det ska Kronofogdemyndig- 
heten överlämna målet till Arbetsdomstolen. Annars ska målet överlämnas till en 
behörig tingsrätt. 

 
Om Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att handlägga ett överlämnat 
mål, ska domstolen enligt 2 § andra stycket fordringslagen överlämna detta till 
en tingsrätt som enligt vad som framgår av handlingarna är behörig. 

 
Ska målet överlämnas till tingsrätt? 

 
Tvisten i målet är en arbetstvist. 

 
I detta fall har Kronofogdemyndigheten inte, såsom den borde ha gjort, frågat 
kommunen om organisations- och kollektivavtalsförhållandena. I Arbetsdom- 
stolen har det klarlagts att kommunen inte vill föra sin talan i Arbetsdomstolen 
som första domstol, utan vill att målet överlämnas till tingsrätt. 

 
Det lär inte förekomma att kommuner är bundna av kollektivavtal som har slutits 
av en arbetsgivarorganisation eller att en arbetsgivarorganisation i övrigt på 
grund av kommunernas medlemskap enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § arbetstvist- 
lagen kan föra dessas talan i Arbetsdomstolen (AD 1995 nr 54). Det finns därför 
inte anledning att tillfråga någon organisation. 
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Av handlingarna i målet framgår att Lunds tingsrätt är behörig att ta upp målet. 
 

På grund av det anförda ska det från Kronofogdemyndigheten felaktigt över- 
lämnade målet enligt grunderna för 2 § andra stycket fordringslagen överlämnas 
till Lunds tingsrätt. Enligt Arbetsdomstolens mening gäller det i ett fall som 
detta, där sökanden vid Kronofogdemyndigheten inte vill föra sin talan i Arbets- 
domstolen som första domstol, även om Arbetsdomstolen skulle vara behörig 
enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen att handlägga målet som första domstol. 

 

Arbetsdomstolens ställningstagande 
 

Arbetsdomstolen överlämnar målet till Lunds tingsrätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, referent, Lars Dirke och Robin Henningson. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Robin Henningson 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 8/23 
2023-02-22 Mål nr A 180/21 
Stockholm 

I 

KÄRANDE 
Föreningen Byggföretagen i Sverige, Box 5054, 102 42 Stockholm 
Ombud: advokaten Jan Lindén, J.B.L Advokater KB, Storgatan 11, 
972 38 Luleå och advokaten Magnus Tonell, Next Advokater KB, 
Box 7641, 103 94 Stockholm 

SVARANDE 
1. Unionen, 105 32 Stockholm
2. R.M.
Ombud för båda: förbundsjuristen Elisabet Ohlsson, adress som ovan

II 

KÄRANDE 
FSN Nordfönster AB, 556548-5256, Mullbergsvägen 11, 931 37 Skellefteå 
Ombud: advokaten Jan Lindén, J.B.L Advokater KB, Storgatan 11, 
972 38 Luleå och advokaten Magnus Tonell, Next Advokater KB, 
Box 7641, 103 94 Stockholm 

SVARANDE 
P.C. 
Ombud: advokaten Jakob Bernander och jur.kand. Frida Nordström, 
Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm 

III 

KÄRANDE 
FSN Nordfönster AB, 556548-5256, Mullbergsvägen 11,931 37 Skellefteå 
Ombud: advokaten Jan Lindén, J.B.L Advokater KB, Storgatan 11, 
972 38 Luleå och advokaten Magnus Tonell, Next Advokater KB, 
Box 7641, 103 94 Stockholm 

SVARANDE 
1. Entreprenadprojekt Täby AB, 559072-9959, Polygonvägen 77,
187 66 Täby
Ombud: advokaten Mats Boman, Burevägen 5, 182 63 Djursholm
2. J.E.
Ombud: advokaten Jakob Bernander och jur.kand. Frida Nordström,
Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm
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SAKEN 
brott mot företagshemlighetslagen m.m.; nu fråga om avvisning m.m. 

 
 
 

Bakgrund 
 

Mellan Föreningen Byggföretagen i Sverige (Byggföretagen) och Unionen 
(förbundet) gäller kollektivavtal, tjänstemannaavtalet. FSN Nordfönster AB 
(bolaget) är medlem i Byggföretagen och därmed bundet av kollektivavtalet. 

 
R.M. är medlem i förbundet. P.C. är inte medlem i förbundet men sysselsat- 
tes i arbete som avses med det kollektivavtal som gäller mellan Byggföreta- 
gen och Unionen. Byggföretagen har förklarat att den inte för bolagets talan 
mot P.C. 

 
Bolaget bedriver verksamhet med i huvudsak fönsterrenovering och utbyte 
av fönster. R.M. och P.C. var tidigare anställda hos bolaget. J.E. verkade 
tidigare som konsult hos bolaget. Entreprenadprojekt Täby AB (EPT) bilda- 
des 2016 och erbjuder tjänster inom byggnadsverksamhet med bl.a. fönster- 
byte. 

 
Bolaget väckte den 12 maj 2021 talan mot R.M., P.C., J.E. och EPT vid 
Skellefteå tingsrätt. Tvisterna handlades gemensamt. Bolaget yrkade för- 
pliktande för dessa att solidariskt till bolaget betala dels ekonomiskt skade- 
stånd med 9 911 417 kr, dels allmänt skadestånd med 6 000 000 kr. På båda 
beloppen yrkade bolaget ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgiv- 
ning av stämning till dess betalning sker. 

 
I en kompletterande stämningsansökan, som inkom till tingsrätten den 
17 december 2021, meddelade Byggföretagen att organisationen inträdde i 
processen såsom kärande i den del målet rörde R.M. samt ansökte om stäm- 
ning även mot förbundet. 

 
I beslut den 22 december 2021 överlämnade tingsrätten målet till Arbets- 
domstolen. Arbetsdomstolen utfärdade den 17 januari 2022 stämning med 
Byggföretagen och bolaget som kärande mot förbundet, R.M., P.C., J.E. och 
EPT som svarande. 

 
Efter att Byggföretagen inträtt i processen består målet i Arbetsdomstolen 
av flera olika delar med olika partsställningar, som handläggs gemensamt. 

 
Den första delen avser Byggföretagens talan mot förbundet och R.M. som är 
en arbetstvist enligt arbetstvistlagen. 

 
Den andra delen består av bolagets talan mot P.C., som är en arbetstvist. 
Den handläggs gemensamt med Byggföretagens talan mot förbundet och 
R.M. i enlighet med 2 kap. 1 § tredje stycket arbetstvistlagen. 
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Den tredje delen består av bolagets talan mot J.E. och EPT. Den tvisten är 
inte en arbetstvist. Den handläggs gemensamt med Byggföretagens talan 
mot förbundet och R.M., i enlighet med 1 kap. 1 § andra stycket arbetstvist- 
lagen. 

 

Yrkanden 
 

Byggföretagen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta R.M. att solida- 
riskt med P.C., J.E. och EPT till bolaget betala dels ekonomiskt skadestånd 
med 9 911 417 kr, dels allmänt skadestånd med 6 000 000 kr, jämte ränta. 

 
Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta P.C., J.E. och EPT att 
solidariskt med R.M. till bolaget betala dels ekonomiskt skadestånd med 
9 911 417 kr, dels allmänt skadestånd med 6 000 000 kr, jämte ränta. 

 
Förbundet och R.M. har i första hand yrkat att skadeståndstalan mot R.M. 
ska avvisas eftersom förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte är 
uppfyllt. De har i andra hand yrkat att talan i den delen ska ogillas, bl.a. på 
grund av preskription. 

 
Byggföretagen har bestritt avvisningsyrkandet. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle avvisa Byggföretagens talan mot förbundet och 
R.M., har P.C., J.E. och EPT yrkat att bolagets talan mot dem ska avvisas 
eller återförvisas till Skellefteå tingsrätt enligt 2 kap. 8 § arbetstvistlagen 
eftersom Arbetsdomstolen då inte längre är behörig att pröva tvisten i dessa 
delar. 

 
Bolaget har, om Arbetsdomstolen skulle avvisa Byggföretagens talan mot 
förbundet och R.M., bestritt att bolagets talan ska avvisas och anfört att 
Arbetsdomstolen ändå är behörig på grund av att P.C. sysselsattes i arbete 
som avsågs med det kollektivavtal, som bolaget var bundet av. I andra hand 
har bolaget yrkat att bolagets talan mot P.C., J.E. och EPT ska hänvisas till 
behörig tingsrätt, vilket är Attunda tingsrätt, enligt 2 kap. 6 § arbetstvistla- 
gen. 

 
Parterna är överens om att frågorna om avvisning bör prövas genom särskilt 
beslut. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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SKÄL 
 

Tvisten 
 

Byggföretagen å ena sidan och förbundet och R.M .å andra sidan är oense i 
frågan om Byggföretagens talan mot förbundet och R.M. ska avvisas på den 
grunden att förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte är uppfyllt. 
Om Arbetsdomstolen skulle finna att Byggföretagens talan mot förbundet 
och R.M. ska avvisas, är parterna i de två andra tvisterna – dvs. bolagets 
talan mot P.C. och bolagets talan mot J.E. och EPT – oense om Arbetsdom- 
stolen är behörig att handlägga dessa tvister. Om Arbetsdomstolen inte är 
behörig domstol beträffande dessa tvister, är parterna oense om Arbetsdom- 
stolen ska avvisa dessa tvister eller antingen visa dessa åter till Skellefteå 
tingsrätt eller hänvisa dem till Attunda tingsrätt. 

 
Ska Byggföretagens talan avvisas? 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Kollektivavtal innehåller regelmässigt s.k. förhandlingsordningar vilka bl.a. 
reglerar i vilka former och inom vilka frister förhandling i rättstvister ska 
hållas. Det grundläggande syftet med förhandlingsordningarna är dels att 
anspråk ska aktualiseras snabbt, dels att främja lösningar förhandlingsvägen 
så att rättsliga förfaranden kan undvikas i största möjliga mån (se AD 2014 
nr 65 med där angivna hänvisningar). 

 

Förhandlingsordningarna utgår vanligtvis från att en förhandlingsberättigad 
part – en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare, på ena sidan och en 
arbetstagarorganisation, på den andra (jfr 10 § medbestämmandelagen) – 
ska påkalla förhandling inom en viss tidsfrist. 

 
Enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen får en talan inte tas upp till prövning av 
Arbetsdomstolen, om inte förhandlingar som kan påkallas enligt medbe- 
stämmandelagen eller som anges i kollektivavtal har ägt rum rörande tviste- 
frågan. Om förhandling inte har hållits ska talan, efter invändning av mot- 
parten, avvisas av Arbetsdomstolen. Om en part försitter fristen att påkalla 
förhandling, har den förlorat rätten till förhandling angående anspråket. 
Motparten kan då, som utgångspunkt, vägra att delta i förhandling i frågan 
utan att göra sig skyldig till kollektivavtalsbrott. Om förhandling har hållits 
på föreskrivet sätt, men talan vid Arbetsdomstolen väcks för sent, ska talan 
inte avvisas enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. Däremot ska talan, på invänd- 
ning av part, ogillas eftersom anspråket då är preskriberat. Förhandlingsord- 
ningar fungerar således både som talerätts- och preskriptionsregler. 

 
Mellan Byggföretagen och förbundet gäller kollektivavtal i form av en för- 
handlingsordning. Bolaget är som medlem i Byggföretagen bundet av för- 
handlingsordningen. Genomförd förhandling i enlighet med förhandlings- 
ordningen är således en processförutsättning enligt 4 kap. 7 § arbetstvistla- 
gen. 
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I § 2 andra stycket i förhandlingsordningen anges följande. 
 

Om och i den mån det förhållande, vartill rättsanspråk enligt kollektivt 
eller enskilt avtal hänför sig, varit känt på arbetsgivarsidan för vederbö- 
rande arbetsgivare eller hans organisation respektive på tjänstemannasi- 
dan för tjänstemännens organisation (eller enligt § 2 a, särskild utsedd 
företrädare för tjänstemännen) vid företaget eller Sif/Ledarna/CF i 4 må- 
nader utan att förhandling begärts enligt bestämmelserna i denna para- 
graf, har parten därefter förlorat rätten att påkalla förhandling rörande 
anspråket. Oberoende av sådan kännedom om förhållandet är rätten att 
påkalla förhandling försutten, om och i den mån förhållandet ligger mer 
än 2 år tillbaka i tiden. 

 
Kännedomstidpunkten 

 
Av den aktuella förhandlingsordningen följer att en förhandlingsberättigad 
part ska påkalla förhandling inom fyra månader från det att parten fick kän- 
nedom om det förhållande som rättsanspråket hänför sig till eller i vart fall 
senast två år efter att förhållandena ägt rum. Arbetsdomstolen tar först ställ- 
ning till frågan om när bolaget ska anses ha fått kännedom om det förhål- 
lande eller de förhållanden som skadeståndstalan grundar sig på. 

 
Förbundet och R.M. har gjort gällande att kännedomstidpunkten i första 
hand ska räknas från slutet av december 2020, bl.a. för att bolaget då genom 
handlingar från Bolagsverket fick kännedom om R.M:s delägarskap i EPT. I 
andra hand har förbundet och R.M. gjort gällande att kännedomstidpunkten 
ska räknas från den 5 januari 2021, då bolaget skickade ett kravbrev till 
R.M. med påståenden om bl.a. illojalitet och brott mot företagshemlighetsla- 
gen. 

 
Byggföretagen har å sin sida gjort gällande att kännedomstidpunkten i första 
hand ska räknas från mitten av april 2021 och i andra hand från den 29 janu- 
ari 2021. Först i april 2021 hade bolaget, enligt Byggföretagen, kommit så 
långt i sina utredningar att det kunde göra relevanta skadeberäkningar. Den 
29 januari 2021 är den dag då bolaget fick information om att R.M. kunde 
vara fackligt ansluten. 

 
Det är således tvistigt om bolaget, så som Byggföretagen gjort gällande, fått 
tillräcklig kännedom om de förhållanden som skadeståndstalan grundar sig 
på i april 2021 eller om det, som förbundet och R.M. menar, haft kännedom 
om detta redan i slutet av december 2020, alternativt den 5 januari 2021. 

 
I AD 2004 nr 8, som avsåg kännedomstidpunkt i preskriptionshänseende, 
uttalade Arbetsdomstolen att, mot bakgrund av däri angivna rättsfall, den 
kännedom som avsågs i de berörda preskriptionsbestämmelserna gäller fak- 
tiska omständigheter – beslut och åtgärder – men inte samtliga förhållanden 
som gör att det går att bedöma om det finns tillräcklig grund för ett visst 
anspråk eller om tvist kan sägas föreligga. Det har inte, enligt Arbetsdom- 
stolens mening, nu framkommit skäl att frångå domstolens synsätt i nuva- 
rande fall. 
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Av utredningen framgår följande. Av brev den 5 januari 2021 från bolaget 
till R.M. framgår bl.a. att bolaget hade kännedom om att R.M. var delägare i 
EPT samt att R.M., enligt bolagets uppfattning, tillsammans med J.E. och 
P.C., uppsåtligen skadat bolaget genom att anlita EPT som underleverantör 
till bolaget. Vidare framgår det av brevet att han, enligt bolagets mening, 
brutit mot företagshemlighetslagen genom att förmedla hemliga uppgifter 
om bolaget till EPT. I ansökan om stämning mot bl.a. R.M., som bolaget  
 
 
 
den 12 maj 2021 gav in till tingsrätten, anges i huvudsak samma förhållan- 
den till stöd för talan som bolaget angett i nyss nämnt brev. Enligt Arbets- 
domstolens mening har bolaget således haft tillräcklig kunskap om de fak- 
tiska förhållanden – dvs. om de omständigheter talan grundas på – senast 
när bolaget skickade brevet den 5 januari 2021. Frågan om bolaget vid den 
tidpunkten hade tillräcklig kännedom om omständigheterna för att bedöma 
t.ex. skadeståndsanspråkets storlek påverkar inte denna bedömning. 

 
Arbetsdomstolen saknar, i detta skede, skäl att ta ställning till om bolaget 
haft kännedom om de förhållanden som talan hänförs till redan i slutet av 
december 2020. 

 
Byggföretagen har i andra hand anfört att bolagets kännedom ska räknas 
från den 29 januari 2021 eftersom det var då bolaget fick kännedom om 
R.M:s fackliga medlemskap. 

 
Enligt förhandlingsordningens ordalydelse avser relevant kännedom de för- 
hållanden vartill ett rättsanspråk enligt kollektivavtal eller enskild avtal hän- 
för sig. R.M:s fackliga medlemskap har visserligen avgörande processuell 
betydelse – dvs. betydelse för om förhandlingsskyldighet över huvud taget 
förelegat, men saknar betydelse för bolagets anspråk i sak. Det har inte, 
enligt Arbetsdomstolens mening, framkommit omständigheter som ger stöd 
för att, trots ordalydelsen, tolka in att kravet på kännedom även avser känne- 
dom om medlemskap i organisation som omfattas av förhandlingsordning- 
ens tillämplighet. 

 
Sammanfattningsvis gör Arbetsdomstolen således bedömningen att bolagets 
kännedomstidpunkt är den 5 januari 2021. 

 
Har förhandling påkallats i rätt tid? 

 
Arbetsdomstolen tar härefter ställning till om tvisteförhandling påkallats i 
rätt tid. 

 
Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att bolaget hade kännedom om de 
förhållanden som rättsanspråken grundar sig på den 5 januari 2021. För- 
handling skulle därmed ha påkallats senast den 5 maj 2021. Byggföretagen 
har anfört att bolaget påkallade förhandling den 12 maj 2021 eller i vart fall 
den 17 maj 2021. Redan Byggföretagens inställning om när förhandling på- 
kallades innebär därmed att förhandling har påkallats för sent. 
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Byggföretagen har dock anfört att Arbetsdomstolen, vid bedömning av när 
förhandling påkallats, ska ta hänsyn till dels att förbundet – trots upprepade 
frågor från bolagets sida – vägrat lämna ut uppgifter om R.M:s medlemskap, 
dels att förbundet haft kännedom om kraven mot R.M. efter den 5 januari 
2021, utan att ge sig till känna. 
 

 
Förbundet och R.M. har häremot invänt att förbundet saknar kännedom om 
bolaget kontaktat förbundet och frågat om R.M. varit medlem i förbundet. 
Om en sådan fråga skulle ha ställts, har förbundet och R.M. anfört att för- 
bundet saknar en sådan upplysningsplikt. Förbundet och R.M. har vidare 
bekräftat att förbundet fick kännedom om rättstvisten någon gång mellan 
den 5 januari 2021 och den 12 maj 2021, men anfört att förbundet inte haft 
någon skyldighet att höra av sig till bolaget med anledning av detta. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening saknas anledning att ifrågasätta Byggföre- 
tagens uppgifter om att bolaget kontaktat förbundet med en allmän fråga om 
R.M. var medlem i förbundet. 

 
Förbundet är skyldigt att inställa sig till förhandling, efter att förhandlings- 
berättigad part påkallat en sådan (jfr § 2 i förhandlingsordningen samt 10 
och 15 §§ medbestämmandelagen). Någon motsvarande skyldighet att, utan 
att någon formell förhandlingsframställan tillställts organisationen, på en 
allmän förfrågan till förbundet upplysa om medlemskap i organisationen 
föreskrivs inte i lagen. Det har inte heller framkommit av utredningen att 
någon sådan skyldighet kan utläsas ur kollektivavtal. 

 

Det ovanstående innebär, enligt Arbetsdomstolens mening, att förbundet 
inte har haft någon rättslig förpliktelse att efter allmänna förfrågningar 
informera bolaget om R.M:s medlemskap i förbundet. 

 
Arbetsdomstolen tar härefter ställning till om förbundet, efter att förbundet 
fått kännedom om bolagets anspråk, varit skyldigt att kontakta bolaget med 
anledning därav. 

 
I AD 1990 nr 52 uttalade Arbetsdomstolen bl.a. följande. Med hänsyn till de 
viktiga rättsverkningar som är knutna till en tvisteförhandling, kan det inte 
komma ifråga att betrakta en skriftväxling som förekommit som en förhand- 
ling. Käranden har själv att tillse att processförutsättningarna är uppfyllda. 
Det finns inte något stöd för att en svarande ska vara skyldig att medverka 
till att brister i detta hänseende undanröjs. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening har förbundet inte varit skyldigt att kon- 
takta bolaget med anledning av att det fått kännedom om bolagets anspråk. 

 
Det är ostridigt att någon förhandling i sak om bolagets anspråk mot R.M. 
inte kommit till stånd. 

 
Med denna bedömning saknas det skäl att ta ställning till om förhandling 
skett inom den absoluta fristen om två år. 
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Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen att bolaget inte har påkallat 
förhandling i rätt tid enligt förhandlingsordningen och därmed försuttit sin 
rätt att väcka talan i domstol. Byggföretagens talan ska således avvisas. 
 
Är Arbetsdomstolen behörig att handlägga bolagets talan mot P.C., J.E. och 
EPT? 

 
Arbetsdomstolen har kommit fram till att Byggföretagens talan mot förbun- 
det och R.M. ska avvisas. Bolaget å ena sidan och P.C., J.E. och EPT å 
andra sidan är därvid oense om Arbetsdomstolen i denna situation är behö- 
rig att pröva bolagets talan mot P.C., J.E. och EPT. 

 
Arbetsdomstolen kan, enligt 2 kap. 1 § första stycket arbetstvistlagen, vara 
behörig att som första domstol handlägga en arbetstvist mellan bolaget och 
P.C. antingen om bolagets talan förs av Byggföretagen, som är den arbetsgi- 
varorganisation som bolaget är medlem i (se 4 kap. 5 § arbetstvistlagen) 
eller om bolaget självt slutit kollektivavtal. Byggföretagen har förklarat att 
den inte för bolagets talan mot P.C. Bolaget har inte självt slutit kollektivav- 
tal med förbundet. Det innebär att Arbetsdomstolen redan på grund härav 
saknar behörighet att pröva bolagets talan mot P.C. Vid detta förhållande är 
Arbetsdomstolen inte heller behörig att pröva bolagets talan mot J.E. och 
EPT, som inte är en arbetstvist (se 1 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen). 

 

Frågan om avvisning eller återförvisning 
 

P.C., J.E. och EPT har yrkat att Arbetsdomstolen ska avvisa talan mot dem, 
alternativt visa talan mot dem åter till den tingsrätt som överlämnat dessa 
tvister till Arbetsdomstolen, vilken är Skellefteå tingsrätt. Bolaget har därvid 
yrkat att tvisterna ska hänvisas till Attunda tingsrätt, som är behörig dom- 
stol. 

 
Enligt 2 kap. 2 § arbetstvistlagen ska annan arbetstvist än som avses i 
2 kap. 1 § samma lag upptagas och avgöras av tingsrätt. 

 
Om ett mål överlämnats till Arbetsdomstolen och Arbetsdomstolen finner 
att den inte är behörig att ta upp målet till prövning, ska Arbetsdomstolen 
enligt 2 kap. 8 § arbetstvistlagen visa målet åter till den domstol som över- 
lämnat målet. Det gäller också om Arbetsdomstolen, såsom i detta fall, blir 
obehörig först en tid efter det att målet överlämnats. 

 
Bestämmelsen i 2 kap. 8 § arbetstvistlagen ger inte stöd för att, som P.C., 
J.E. och EPT gjort gällande, avvisa talan mot dem i Arbetsdomstolen. Enligt 
den bestämmelsen ska tvisterna mot dem visas åter till Skellefteå tingsrätt. 

 
Bolaget, P.C., J.E. och EPT är överens om att Skellefteå tingsrätts behörig- 
het, såvitt avser bolagets käromål mot dem, grundades i att dessa käromål 
handlades gemensamt med talan mot R.M. Skellefteå tingsrätt är emellertid 
inte längre behörig att pröva käromålen mot P.C., J.E. och EPT eftersom 
talan mot R.M. i och med detta beslut avvisas. Om Skellefteå tingsrätt, på 
yrkanden av dem, avvisar bolagets talan mot dem, kan bolaget överklaga 
Skellefteå tingsrätts avvisningsbeslut till Arbetsdomstolen.  
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Arbetsdomstolen skulle då, enligt 2 kap. 6 § andra stycket arbetstvistlagen, 
på yrkande av bo- laget, hänvisa tvisterna till Attunda tingsrätt, som enligt 
bolaget, P.C., J.E. och EPT är den tingsrätt som är behörig att pröva dessa 
tvister (jfr 10 kap. 
20 § första stycket rättegångsbalken). 
 
Enligt Arbetsdomstolens praxis ska 2 kap. 8 § arbetstvistlagen förstås så att 
ett mål som av hovrätten överlämnats till Arbetsdomstolen, ska återförvisas 
till den underrätt som har haft att fortsätta handläggningen av målet 
(AD 1977 nr 82 och AD 1978 nr 130). Det finns, enligt Arbetsdomstolens 
mening, skäl att anta ett liknande synsätt i ett fall som det förevarande, där 
bolaget får anses ha begärt att tvisterna ska hänvisas till Attunda tingsrätt. 
Enligt grunderna för 2 kap. 6 § andra stycket och 2 kap. 8 § arbetstvistlagen 
bör därför bolagets talan mot P.C., J.E. och EPT hänvisas till Attunda tings- 
rätt. 

 
Rättegångskostnader 

 
Utgången i Arbetsdomstolen innebär att Byggföretagen har förlorat talan 
mot förbundet och R.M.och ska därför ersätta dem för deras rättegångskost- 
nader, i den mån kostnaderna varit skäligen påkallade för tillvaratagande av 
deras rätt. 

 

Förbundet och R.M. har yrkat ersättning för ombudsarvode med 450 450 kr. 
 

Byggföretagen har vitsordat 175 000 kr. Byggföretagen har bl.a. anfört föl- 
jande. Yrkad ersättning avser delvis ersättning för s.k. eget arbete dvs. 
arbete som förbundet har utfört åt sig självt. I denna del ska ersättning utgå 
för att täcka kostnader. Denna ersättning understiger vida vad som kan anses 
skäligt som ombudsarvode. Arbete som ombud för R.M. sammanfaller i 
stora delar med det arbete som utförts för förbundets egen räkning. Dubbel- 
arbete ska inte ersättas. Förbundets kostnadsräkning blandar samman utfört 
arbete på ett sätt som gör det omöjligt att bedöma dess skälighet. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Förbundet har, till skillnad från vad Byggföretagen gjort gällande, rätt till 
ersättning för de kostnader som förbundet haft för att tillvarata sin rätt i 
domstol. Det har inte, enligt Arbetsdomstolens mening, framkommit att för- 
bundet yrkat dubbel ersättning för samma arbete. Med hänsyn till dessa tvis- 
ters omfattning anser Arbetsdomstolen vid en samlad bedömning att förbun- 
det och R.M. skäligen är tillgodosedda med ett belopp om 400 000 kr för 
ombudsarvode. 

 
I tvisten mellan bolaget och P.C. samt tvisterna mellan bolaget å ena sidan 
och J.E. och EPT å andra sidan ankommer det på Attunda tingsrätt att pröva 
frågorna om rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 
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Arbetsdomstolens ställningstagande 
 

1. Arbetsdomstolen avvisar Byggföretagens talan mot Unionen och R.M. 
 

2. Arbetsdomstolen hänvisar tvisten mellan bolaget och P.C. och tvisterna 
mellan bolaget å ena sidan och J.E. och Entreprenadprojekt Täby AB å 
andra sidan till Attunda tingsrätt. 

 
3. Arbetsdomstolen förpliktar Föreningen Byggföretagen i Sverige att 
ersätta Unionen och R.M. för deras rättegångskostnader med 400 000 kr 
avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för 
detta beslut till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Maj Johansson, Joanna Román, Antje Dedering, 
Karl Pfeifer, Gerald Lindberg och Paul Lidehäll. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson 
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