Nr 1, februari 2013

Från arbetsdomstolen

Uppsagd anställd med säljstödjande uppgifter
hade inte tillräckliga kvalifikationer för återanställning som kvalificerad säljare (AD 2012 nr 86)
Erik var anställd hos ett it-bolag inom en koncern. Han
hade säljstödjande arbetsuppgifter utan ansvar för ett
eget säljkonto. Erik sades upp på grund av arbetsbrist i
maj 2010 med ett års uppsägningstid. Under hösten 2011
blev en tillsvidareanställning som Client Executive ledig.
Frågan gällde om bolaget åsidosatte Eriks företrädesrätt
till återanställning genom att anställa en annan person
på den lediga tjänsten.
Enligt bolaget hade Erik inte tillräckliga kvalifikationer
för tjänsten som Client Executive. För tjänsten krävdes
fyra – sex års färsk erfarenhet av bearbetning av större
kunder i egenskap av säljare samt ett dokumenterat gott

försäljningsresultat.
AD konstaterade att rollen som Client Executive tillhörde de mest avancerade säljbefattningarna inom koncernen då en Client Executive ledde ett försäljningsteam
och hade ett personligt ansvar för försäljningsprocessen,
som regelmässigt gällde stora belopp och pågick under
lång tid. De krav som bolaget ställt framstod mot denna
bakgrund inte som obefogade.
Domstolen slog fast att Erik inte uppfyllde kravet på
fyra – sex års färsk erfarenhet av bearbetning av större
kunder och att denna brist inte kunde avhjälpas under
rimlig inskolningstid.
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Arbetsmiljö
BAM-utbildning via Prevent
I Li:s och Livs kollektivavtal framgår av bilaga B att
skyddsombud ska ha 40 timmar utbildning i BAM
(bättre arbetsmiljö). Rekommendationen är att
chefer och skyddsombud går dessa utbildningar
tillsammans för att få samsyn i arbetsmiljöfrågorna.
Företagen har en del svårigheter att uppfylla
avtalets intentioner eftersom Prevents ordinarie

Kravet kunde dock inte jämställas med ett formellt
behörighetskrav, varför frågan uppstod om Eriks övriga
samlade erfarenhet av försäljningsarbete kunde kompensera för bristen. Enligt domstolen hade Erik under
sin anställning hos bolaget huvudsakligen haft säljstödjande arbetsuppgifter och inte självständigt arbete
med eget ansvar för den typ av försäljningsprocesser
som den aktuella tjänsten gällde.
Sammantaget fann domstolen att HK saknat tillräckliga kvalifikationer för anställning som Client Executive. Förbundets talan avslogs.

öppna BAM-utbildningar är 3 dagar. Vissa av medlemsföretagen, oftast de större, specialbeställer

Observera:

skräddarsydda 40-timmarsutbildningar för sina

Enligt 25 § lagen om anställningsskydd har en
arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där han eller hon tidigare
varit sysselsatt. En förutsättning för rätt till återanställning är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer
för den nya anställningen. Enligt uttalanden i förarbetena och fast praxis i Arbetsdomstolen har kravet på
tillräckliga kvalifikationer inte ansetts innebära annat
än att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den som söker den anställning som är i fråga. Det innebär att en arbetsgivare inte
får tillämpa andra eller strängare kvalifikationskrav än
vad denne tillämpar för en anställning av det aktuella
slaget och att arbetsgivaren inte kan åberopa kvalifikationskrav som framstår som obefogade eller överdrivna. Det är alltså inte fråga om att bestämma vem som
är mest lämpad för arbetet. Det krävs inte att arbetstagaren fullt ut behärskar de nya arbetsuppgifterna från
första dagen, utan arbetsgivaren får acceptera en viss
upplärningstid. En arbetsgivare som gör gällande att
en arbetstagare inte har tillräckliga kvalifikationer för
ett arbete har bevisbördan för det, dvs. arbetsgivaren
måste bevisa att påståendet är riktigt.

egna chefer och skyddsombud, via Prevent, sin företagshälsovård eller ABF. Detta är oftast inte möjligt
för mindre företag.
Hittills är det bara Livsmedelsarbetareförbundet som arrangerar 40-timmars-utbildningar i BAM
och SAM regelbundet och även om dessa är öppna
även för chefer så är det naturligt att tro att dessa
utbildningar främst riktar sig till förtroendevalda
skyddsombud.
Nu erbjuder äntligen Prevent i samarbete med
oss parter (Li och Livs) en unik lösning för vår
bransch som vi hoppas ska bli återkommande!
Chefer och skyddsombud kan nu boka in sig
på valfri 3-dagars BAM-utbildning som arrangeras
runt om i landet och därefter komplettera med två
branschspecifika dagar. Den första branschspecifika
dagen går av stapeln på försök i Göteborg den 12-13
juni 2013. Den kommer att hållas av Sven-Åke Westerlund som är en mycket erfaren och branschkunnig utbildare. Den andra är en partsdag där Malin
Strömberg från Li och Thomas Henriksson från Livs
tillsammans går igenom bilaga B och andra viktiga
arbetsmiljöfrågor för branschen.
Läs igenom bifogade broschyr och anmäl gärna
både era chefer och skyddsombud till denna satsning. Om vi får för lågt antal anmälda kommer
inte Prevent att kunna erbjuda denna lösning igen,

Kurs i förhandling

detta är alltså branschens chans att få till en bra utbildningslösning för våra chefer och skyddsombud
framöver! Om den läggs ner återstår i stort sett bara
de utbildningar som Livs anordnar, för de företag

Denna utbildning riktar sig främst till de på medlemsföretagen som genomför och deltar i lokala förhandlingar på arbetsplatserna.

som inte själva kan arrangera företagsinterna
utbildningar.

Var: Margretetorps Gästgifvaregård
När: 10-11 september 2013

Om ni har frågor är ni självklart välkomna att
kontakta Malin Strömberg 08-762 65 04 eller
Monica Lörnbo, projektledare på Prevent, tel. 08-

Läs mer och anmäl dig på www.li.se
Du kan också klicka här: http://goo.gl/nQ485

402 02 45.
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Från Arbetsdomstolen

Avskedande på grund av försök att sälja egen
buss till arbetsgivaren ansågs inte lagligen
grundat (AD 2012 nr 79)
Kyrkogårdsarbetaren Alf fick i uppdrag av sin arbetsgivare, en församling, att köpa ett fordon för församlingens räkning i prisklassen 40 000 kronor. Därefter
köpte Alf en mindre buss till sig själv för egna pengar.
Församlingen menade att Alf agerade som om han
inköpt bussen för församlingens räkning. Han hade
begärt att 47 000 kronor skulle sättas in på hans konto. Enligt församlingen försökte han därmed lura till
sig omkring 10 000 kronor som var mellanskillnaden
mellan det pris han själv betalat och den summa han
begärde av församlingen.
Som en följd av det inträffade avskedades Alf. Tvisten gällde om det funnits laga grund för avskedandet.
Domstolen konstaterade att Alf hade begärt av församlingen att få 47 000 kronor insatta på sitt konto
eftersom han hade haft utlägg för församlingens räkning för ett bilköp som han ville få ersättning för. Dock
nämndes inget om att han ville sälja sin buss.
Enligt domstolen innebar det förhållandet att Alf valt
att köpa en buss åt sig själv inte en illojal handling mot
församlingen eftersom uppdraget att inköpa en buss
inte hade varit tidsbegränsat och Alf inte varit skyldig
att köpa just den aktuella bussen. Alf hade låtit anställda hos församlingen använda hans buss i verksamheten och han hade inte klargjort för någon företrädare för
församlingen att bussen var hans och att han ville sälja
den till församlingen. Det hade inte funnits någon överenskommelse om att församlingen skulle köpa hans
buss och något pris hade inte diskuterats. I övrigt hade
Alfs agerande varit mycket otydligt och gett intrycket
att han ville få till stånd en försäljning av bussen till
församlingen utan att behöva resonera om priset. Hans
agerande förtjänade allvarlig kritik.
Det var inte visat annat än att Alf ansåg 47 000 kronor
vara ett bra pris för bussen, ett pris som var marknadsmässigt. Det var vidare inte visat att LF medvetet försökt
lura till sig 10 000 kronor och det hade inte förelegat
någon risk att församlingen skulle ha betalat den begärda summan utan att få veta de rätta förhållandena. Alf

innehade inte en förtroendeställning hos församlingen.
En samlad bedömning ledde till slutsatsen att det
inte förelegat ens saklig grund för uppsägning.
Avskedandet förklarades därför ogiltigt. Församlingen ålades med hänsyn till omständigheterna att betala
ett jämkat allmänt skadestånd om 20 000 kronor samt
lön till Alf.

Observera:
Tre av domstolens ledamöter, däribland ordföranden, ansåg att det förelagt grund för avsked eftersom
Alf hade grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, inte minst genom att försöka få ersättning för
utlägg han inte haft. Minoriteten uttalade bl.a. följande.
Det naturliga och självklara hade varit att Alf hade
klargjort att bussen tillhörde honom och att han erbjudit församlingen att köpa bussen samt att han hade
talat om att han önskade ersättning för arbete på bussen som han utfört på sin fritid. Detta har Alf emellertid inte gjort. Han har i stället vänt sig till församlingens ekonomiavdelning och begärt att 47 000 kr skulle
sättas in på hans konto. Hans agerande kunde inte
uppfattas på annat sätt än att han begärt ersättning
för utlägg som han faktiskt inte haft. Han har fått det
att framstå som om han köpt bussen till församlingen
för 47 000 kr och att han låg ute med detta belopp för
församlingens räkning. Bussen var hans egen och han
hade alltså överhuvudtaget inte haft något som helst
utlägg för församlingens räkning. Hans egna kostnader
hade varit som högst ca 37 000 kr. Redan genom detta
förfarande hade han enligt minoritetens mening agerat
klandervärt och illojalt. Hans agerande kunde inte
förstås på annat sätt än att han inte önskat klargöra
de rätta förhållandena för sin arbetsgivare. Han hade
försökt få ut ersättning med 10 000 kr för eget arbete
genom att göra sken av att den tidigare ägaren av bilen
sålt den för just 47 000 kr. – Rättsfallet visar hur svårt
det kan vara att veta hur AD bedömer ett agerande från
en arbetstagare i en tvist om avskedande.

Från Arbetsdomstolen

Trots att ett bolag var litet kunde två personer
anses vara företagsledare och undantas från
LAS tillämpning (AD 2013 nr 4)
Erik var anställd i bolaget B inom transportbranschen. Bolaget hade i genomsnitt åtta anställda. Han sades upp på
grund av personliga skäl och väckte talan mot bolaget då
uppsägningen enligt hans uppfattning inte varit sakligt
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grundad. Bolaget invände att Erik till följd av sin företagsledande ställning inte omfattats av lagen om anställningsskydd.
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Övrigt
Att välja omställningsleverantör inom
ramen för TRR Trygghetsrådet
TRR Trygghetsrådet är en stiftelse som arbetar med
omställningsstöd, innebärande råd, stöd och vägledning för arbetstagare som blivit uppsagda p.g.a.
arbetsbrist. Enligt Omställningsavtalet kan de lokala parterna enas om att välja annan leverantör
av omställningsstöd än TRR. För det fall de lokala
parterna inte kommit överens om att välja annan
leverantör kan individen själv göra det valet.
För finansiering av annan leverantör tillhandahåller TRR ett belopp per anställd som uppfyller
kvalifikationskraven i omställningsavtalet. Beloppets storlek fastställs halvårsvis. Om val av annan
leverantör sker genom lokal överenskommelse är
beloppet 25 300 kr för första halvåret 2013. Beloppet
utbetalas till företaget som sedan ersätter leverantören. Om individen själv väljer annan leverantör
betalar TRR direkt till leverantören.
Du hittar mer information om TRR på dess hemsida: www.trr.se.
Almega har även tagit fram en broschyr med
information om vilka möjligheter det finns att välja

Det var ostridigt att Erik och dennes kompanjon Lars
under ett antal år ägde bolaget B med hälften var. Efter
några år köpte ett av Erik, Lars samt ytterligare några
personer nybildat bolag samtliga aktier i Bolaget B. Erik
var styrelseledamot och verkställande direktör i
moderbolaget. Erik ägde omkring 12 procent av aktierna
i moderbolaget. Lars var verkställande direktör i bolaget B.
Enligt AD visade utredningen att det hade varit Eriks
och Lars avsikt när de bildade bolaget B att de skulle
äga bolaget tillsammans och med hälften vardera, att de
skulle ha samma inflytande i bolaget samt att de båda
skulle arbeta i verksamheten. De hade var och en arbetat självständigt utan arbetsledning från den andre och
deras beslutanderätt och inflytande i bolaget hade skiljt
sig väsentligt från vad som gällt för övriga anställda.
Bolaget kom att drivas på detta sätt ända fram till dess
att Erik entledigades och det andra bolagets inträde
som ägare påverkade inte detta förhållande. Bildandet
av det andra bolaget, som inte bedrev egen verksamhet,
avsåg inte att medföra några förändringar i skötseln av
bolaget B. Det framstod i stället som att förändringen i
ägarstrukturen hade företagits enbart av rent finansiella skäl för att tillföra nytt kapital och sprida risken. Trots
att bolag B var litet kunde det inte uteslutas att såväl
Erik som Lars hade haft en företagsledande ställning.
AD fann att Erik hade haft en sådan företagsledande
eller därmed jämförlig ställning att han var undantagen
från LAS tillämpningsområde.

annan leverantör än TRR. Almegas broschyr finns
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att ladda ner på följande hemsida.

Observera:

Länk: http://goo.gl/bFldz

Enligt 1 § andra stycket 1 anställningsskyddslagen
undantas från lagens tillämpning arbetstagare som
med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor
får anses ha en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Av förarbetena till bestämmelsen framgår
bl.a. att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och ges
en snäv innebörd samt att en förutsättning för att en
arbetstagare ska anses ha företagsledande eller därmed
jämförlig ställning är att arbetstagaren inte bara har
företagsledande funktioner utan också att arbetstagaren har löneförmåner och andra anställningsvillkor
som normalt tillkommer företagsledare. Det avgörande
för bedömningen om företagsledarundantaget är tilllämpligt eller inte är hur företagsledningen har organiserats och utövats i praktiken. Av förarbetena och rättspraxis framgår att det i mindre bolag i regel inte kan
finnas mer än en person med företagsledande ställning.
I ett avgörande (AD 1979 nr 60) fann dock AD att två personer, som båda genom sina aktieinnehav hade samma
ägarinflytande i det förhållandevis lilla arbetsgivarbolaget, kunde betraktas som företagsledare. – Notera även
att kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin, enligt bestämmelsen i avsnitt 1.2, inte gäller för
tjänstemän som med hänsyn till arbetsuppgifter och
anställningsvillkor får anses ha en företagsledande eller
därmed jämförlig ställning.
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Från Arbetsdomstolen

Ett företag som betalade för en middag, som
endast anställda som inte var fackliga medlemmar var inbjudna till, gjorde sig skyldigt till föreningsrättskränkning (AD 2013 nr 5)
En anställd satte upp en inbjudan på företagets anslagstavla till en middag. Det framgick att inbjudan gällde
alla anställda utom de som var medlemmar i arbetarförbundet. Middagen betalades av företaget. Förbundet
menade att inbjudan och middagen utgjorde föreningsrättskränkande åtgärder.
AD fann att den anställde som anslog inbjudan inte
hade en sådan ställning att han företrädde företaget i
dess egenskap av arbetsgivare. Att anslå inbjudan
utgjorde därför ingen föreningsrättskränkning.
Vid ett möte några dagar före middagen informerade
företrädare för förbundet företaget om att förbundet
ansåg att middagen skulle ses som en föreningsrättskränkning. Företaget vidhöll sitt beslut och betalade för
middagen för de övriga anställda.

Genom att betala för middagen tillhandahöll företaget en förmån till sina anställda. 18 anställda uteslöts
från denna förmån därför att de var medlemmar i förbundet. De gick därmed miste om en förmån för att de
utnyttjade sin föreningsrätt.
Företaget kränkte de 18 anställdas föreningsrätt
genom att utesluta dem från en förmån just för att de
var fackföreningsmedlemmar. Företaget ålades att betala 5 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en
av de 18 anställda samt 20 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet. Skadestånden bestämdes till låga
belopp eftersom åtgärden att betala för middagen inte
vidtagits i syfte att bestraffa medlemmarna i förbundet
eller på annat sätt varit ägnad att hindra eller försvåra
för de 18 medlemmarna att utöva sin föreningsrätt.

Från Arbetsdomstolen

Överlåtarens lokala kollektivavtal blev inte bindande för förvärvaren vid en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS (AD 2013 nr 6)
Bolaget A övertog bolag B’s verksamhet. Båda bolagen
var medlemmar i samma arbetsgivarorganisation och
därmed bundna av samma centrala kollektivavtal.
Bolaget B var bundet av ett lokalt kollektivavtal som
innehöll andra regler om beredskap och veckovila än de
som fanns i det centrala avtalet. Avvikelserna i det lokala kollektivavtalet var tillåtna enligt det centrala kollektivavtalet. Bolag A avsåg att tillämpa anställningsvillkoren i det lokala kollektivavtalet under ett år från
övergången. Därefter ville bolag A tillämpa det centrala
kollektivavtalet.
Frågan gällde om B’s lokala kollektivavtal blev bindande för A.
AD konstaterade att det av 28 § första stycket medbestämmandelagen följer att en förvärvare inte blir
bunden av överlåtarens kollektivavtal om förvärvaren
redan är bunden av något annat kollektivavtal som kan
tillämpas på de arbetstagare som följer med vid över-
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gången. Vidare konstaterade domstolen att det av
28 § tredje stycket framgår att, när arbetstagares anställningsavtal och anställningsförhållanden har övergått till en ny arbetsgivare enligt 6 b § LAS, den nya arbetsgivaren är skyldig att under ett år från övergången
tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som
då gällde för den tidigare arbetsgivaren. Villkoren ska
enligt bestämmelsen tillämpas på samma sätt som den
tidigare arbetsgivaren var skyldig att tillämpa dessa
villkor. Detta gäller dock inte sedan kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut eller sedan ett nytt kollektivavtal
har börjat gälla för de övertagna arbetstagarna.
Eftersom A var bundet av ett kollektivavtal som
kunde tillämpas på de arbetstagare som följde med vid
övergången, nämligen det centrala avtalet, blev B’s
lokala kollektivavtal således inte bindande för A.
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Från Arbetsdomstolen

Ekonomiskt pressat bolag var skyldigt att
förhandla också centralt om uppsägningar
(AD 2013 nr 11)
Ett bolag som var bundet av hängavtal med facket sade
i november upp fem anställda efter genomförda lokala
förhandlingar. En av de fem var Peter som hade längre
anställningstid än Bengt, som inte sades upp. Peter
arbetade som maskinoperatör och Bengt var lageransvarig.
Tvisten gällde om bolaget bröt mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen genom att
säga upp de fem arbetstagarna omedelbart efter det att
den lokala förhandlingen var avslutad samt om bolaget
bröt mot turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd genom att säga upp Peter i stället för Bengt.
Bolaget menade att det funnits synnerliga skäl att
verkställa uppsägningarna utan att avvakta en central
förhandling. Bolaget hade drabbats av betydande ekonomisk skada om bolaget hade tvingats avvakta en
central förhandling. Vidare menade bolaget att parterna
vid den lokala förhandlingen hade träffat avtal om att
Bengt skulle undantas från turordningslistan. När Bengt
undantagits stod Peter på tur att sägas upp. Under alla
förhållanden saknade Peter tillräckliga kvalifikationer
för Bengts arbete som lageransvarig.
Enligt AD visade utredningen att den ekonomiskt
besvärliga situation som bolaget befunnit sig i hade
uppkommit redan under våren. Inget hade framkommit som visade att bolaget under hösten hade drabbats
av några oförutsedda bakslag i ekonomiskt hänseende.
Bolaget fick lastas för att det kommit i tidsnöd.
Vad bolaget hade anfört om tidsnöd beträffande den
centrala förhandlingen utgjorde således inte synnerliga
skäl för bolaget att verkställa uppsägningarna utan att
avvakta en central förhandling.
Beträffande frågan om ett avtal hade ingåtts med
innebörd att Bengt skulle undantas från turordningen
konstaterade domstolen att parterna visserligen under
den lokala förhandlingens gång enades om att undanta
Bengt. Det förhållandet att förhandlande parter ”betar
av” delar där man är ense kan dock inte utan vidare
medföra att ett bindande avtal träffats i dessa delar.
Protokollet från förhandlingen gav vidare starkt stöd för
att parterna inte hade ingått ett kollektivavtal med den
innebörd som bolaget hävdat.
Vidare fann domstolen att Peter hade tillräckliga kvalifikationer för arbetet som lageransvarig, dvs.
Bengts arbete. Arbetet krävde inte någon formell utbild-
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ning eller kompetens som Peter saknade. Peter var behörig att köra viss typ av truck och hade på kortare tid
än en vecka kunnat förvärva den ytterligare truckförarbehörighet som lagerarbetet krävde.
Domstolen godtog inte bolagets påstående att Peter
inte klarade att hantera det administrativa datorsystemet eller att han inte klarade den ekonomiska redovisning, bestående i hantering av lagersaldot, som ingick i
arbetet. Peter hade kunnat lära sig datorsystemet med
rimliga utbildningsinsatser.
Vidare godtog inte domstolen bolagets påstående att
Peter saknade de personliga förutsättningar i form av
mognad och ansvarskänsla som arbetet som lageransvarig krävde.
Bolaget ålades att betala 15 000 kronor till förbundet för brottet mot förhandlingsskyldigheten samt, förutom ekonomiskt skadestånd, 50 000 kronor i allmänt
skadestånd till Peter för brottet mot turordningsreglerna. Domstolen jämkade det allmänna skadeståndet för
brott mot förhandlingsskyldigheten eftersom domstolen hade viss förståelse för att bolaget ansåg ytterligare
förhandlingar meningslösa med hänsyn till hur förbundet hade agerat under den lokala förhandlingen.

Observera:
Undantagsregeln i 11 § andra stycket medbestämmandelagen om att arbetsgivaren får fatta och verkställa beslut innan förhandlingsskyldigheten fullgjorts
gäller om synnerliga skäl föranleder det. Regeln är tänkt
att tillämpas mycket restriktivt. I den primära förhandlingsskyldigheten ligger att arbetsgivaren ska betrakta
sådana förhandlingar som ett normalt led i förberedelsen inför ett beslut och planera verksamheten så att
förhandlingsskyldigheten kan fullgöras utan tidsnöd.
Bestämmelsen om synnerliga skäl är avsedd för rena
undantagsfall, där arbetsgivaren oförutsett kommer i
ett läge där tvingande skäl talar för att beslut får fattas
utan dröjsmål. Såsom exempel på när undantagsregeln
är tillämplig är fall där det finns risk för säkerheten på
arbetsplatsen och därmed jämförliga intressen men
även andra situationer kan tänkas då arbetsgivaren
hamnar i situationer som inte går att förutse eller planera för.
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Från Arbetsdomstolen

Avskedande av vårdbiträde som trakasserat
arbetskamrater godtogs (AD 2013 nr 12)
Sven var anställd som vårdbiträde hos ett bolag inom
hemtjänsten. Han avskedades den 11 november 2010
därför att han, enligt bolaget, vid flera tillfällen under
åren 2009 och 2010 gjort sig skyldig till sexuella trakasserier samt andra trakasserier mot kvinnliga kollegor.
Hans agerande hade lett till allvarliga samarbetsproblem.
Sven invände att det inte funnits ens saklig grund
för uppsägning, att händelserna var kända för bolaget
mer än två månader före avskedandet, eller den 11
september, och att samtliga händelser var utagerade
genom en skriftlig varning han erhöll i juli, fyra månader före avskedandet.
AD fann det styrkt att Sven vid nio tillfällen trakasserat kvinnliga kollegor, varav åtta tillfällen avsåg
sexuella trakasserier, samt att trakasserierna gett upphov till samarbetssvårigheter med kvinnliga kollegor.
Beträffande tvåmånadersregeln ansåg domstolen
att det, åtminstone i detta fall, var mest ändamålsenligt att placera bevisbördan avseende bolagets kännedom om händelserna på arbetstagarsidan. Sven
hade således att styrka att bolaget haft kännedom om
samtliga händelser före den 11 september 2010.
Utredningen visade att åtminstone tre händelser
blev kända för bolaget först den 22-23 september.
Bolaget var därför oförhindrat att till grund för avskedandet lägga samtliga händelser samt samarbetssvårigheterna.
Den fulla omfattningen av Svens trakasserier
kom till bolagets kännedom först efter den skriftliga
varningen, och trakasserierna mot en av kvinnorna
fortsatte även efter varningen. Inte några av trakasserierna låg långt tillbaka i tiden och bolaget hade vid
flera tillfällen påtalat för Sven att hans agerande var

oacceptabelt och klargjort för honom att fortsatta trakasserier kunde medföra konsekvenser för honom.
Samtliga händelser skulle således tillmätas betydelse för bedömningen av om det funnits grund för
avskedande.
Sven hade varit medveten om att hans handlande
varit ovälkommet eftersom de berörda kvinnorna
sagt ifrån och då bolaget vid flera tillfällen uppmanat
honom att ändra sitt beteende. Flera av kvinnorna
tog mycket illa vid sig av och upplevde trakasserierna
som mycket obehagliga. Det fanns inga förmildrande
omständigheter i fråga om Svens beteende, som allvarligt skadat arbetsförhållandena för flera kollegor och
försvårat för arbetsgivaren att schemalägga arbetet då
flera arbetstagare inte velat arbeta tillsammans med
Sven.
Bolaget hade haft rätt att avskeda Sven.

Observera:
I 18 § andra stycket anställningsskyddslagen föreskrivs
bland annat att ett avskedande inte får grundas enbart
på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer
än två månader innan underrättelse om det tilltänkta
avskedandet lämnades. Arbetsgivaren får dock grunda
avskedandet enbart på omständigheter som han har
känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott
på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes
medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. När en anställd har agerat på
ett sätt som är avskedsgrundande gäller alltså enligt
huvudregeln att arbetsgivaren inte kan vänta för länge
med att lämna underrättelse om det tilltänkta avskedandet.

Använd gärna Li:s checklistor mm
På hemsidan finns följande checklistor
•
•
•
•
•

PM ”Tillämpningen av ny semesterlag” för Livsmedelsföretagens medlemmar
10 steg till jämställda löner
Checklista för anställnings ingående och upphörande (uppdaterad januari 2013)
Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget
Åtgärder vid driftsinskränkning (uppdaterad
januari 2013)

Vidare finns närmare information på hemsidan om
tillämpning av bestämmelserna rörande arbetstidskonto för såväl arbetare som tjänstemän. Dessutom
finns blanketter som kan användas då arbetsgivaren
informerar arbetstagaren om avsättningens storlek
och då arbetstagaren lämnar uppgift till arbetsgivaren
om hur avsättningen ska disponeras.
Information och blanketter finns under följande
adress: http://goo.gl/55enk

Checklistorna finns under följande adress:
http://goo.gl/tY6mQ
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Övrigt
Övrigt
Anmäl dig till Li:s arbetsmiljönätverk!

Tjänstledighet för
anställda - vad gäller?

Hittills är det 60 personer som anslutit sig till Livsmedelsföretagens arbetsmiljönätverk där du som
deltagare får information om nyheter och aktiviteter inom arbetsmiljöområdet. Du får även möjlighet
att lämna synpunkter i olika sakfrågor och remisssvar. Informationen skickas ut via e-post. Tanken

En arbetstagare har rätt att vara tjänstledig från anställningen i vissa fall t.ex. för att bedriva studier eller
näringsverksamhet och vara föräldraledig. Följande
lagar reglerar rätten till tjänstledighet/ledighet och förutsättningarna för ledigheten för den anställde.

med nätverket är också att utbyta kunskaper och
erfarenheter med varandra.

•

Anmäl dig till Malin Strömberg, tel. 08-762 65 04,

•

via e-post malin.stromberg@li.se eller fyll i formuläret direkt via nedanstående länk:

•
•

http://goo.gl/8g5zp

•

Myndigheter enas om arbetsförmågan
Tidigare har långtidssjukskrivna kunnat hamna
mellan stolarna då de av Försäkringskassan
bedömts vara för friska för att få sjukpenning och
av arbetsförmedlingen för sjuka för att jobba. Nu
är det slut med det då de båda myndigheterna ska
samarbeta med en gemensam bedömningsmodell
av arbetsförmågan.
Modellen gäller för långtidssjukskrivna som
varit sjuka längre än 180 dagar och utgår från att
individen själv bedömer sin arbetsförmåga. Det
nya verktyget för att bedöma en persons arbetsförmåga kallas aktivitetsförmågeutredning, AFU.
Modellen utgår från att individen själv bedömer
sin arbetsförmåga. Den omfattar bland annat en
bedömning av vad den sjukskrivne kan och inte
kan jobba med utifrån ett antal beskrivningar om
vad som krävs för de 40 största yrkesområdena i
Sverige, vad gäller fysisk styrka, rörlighet osv.
Verktyget har provats inom vissa områden och
ska nu successivt byggas ut under året.
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•
•
•
•

Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning – Studieledighetslagen
Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i
svenska för invandrare
Föräldraledighetslagen
Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund
av sjukdom prova annat arbete
Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva
näringsverksamhet
Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande
familjeskäl
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning
på arbetsplatsen
Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar

Dessa lagar innebär alltså att arbetsgivaren är skyldig
att bevilja tjänstledighet/ledighet på sätt som föreskrivs
i lagarna.
En anställd som vill vara ledig för att göra en längre
resa, följa med sin make eller maka på arbete på annan
ort, pröva annat arbete (utan att göra det ur rehabiliteringssyfte) har däremot ingen generell rätt till denna
ledighet. I dessa fall måste den anställde vända sig till
sin arbetsgivare med en förfrågan om tjänstledighet
och det är helt upp till arbetsgivaren att välja om ledighetsansökan ska beviljas eller avslås. En arbetsgivare
bör fundera på vilken policy verksamheten ska ha för
denna typ av ledighetsmöjligheter. Om vissa anställda
erbjuds sådan ledighet men inte andra bör det finnas
sakliga skäl till varför det blir på det sättet. Det kan till
exempel handla om att vissa befattningar är svårare att
ersätta under frånvaron.
För sådan tjänstledighet som inte är reglerad i lag
finns inte några riktlinjer för inom vilken tid en tjänstledighetsansökan måste inkomma, inom vilken tid
arbetsgivaren bör besvara densamma eller om tjänstledigheten går att avbryta i förtid. Ifall en anställd fått
beviljat ledighet på till exempel ett år så har denne
ingen rätt att komma tillbaka före tjänstledigheten gått
till ända, såvida inte arbetsgivaren tillmötesgår en sådan önskan. Det finns inga riktlinjer eller krav på hur en
arbetsgivare ska hantera en tjänstledighetsansökan som

ArbetsgivarNytt från Li – nr 1, februari 2013

inte är grundad på lag men det kan vara bra att tänka
på bl.a. följande.
•

I vilken omfattning ska tjänstledighet beviljas?

•

För vilka grunder kan tjänstledighet beviljas?

•

Under tjänstledighet löper ändå anställningen på
och den tjänstlediga tiden räknas som arbetstid.

•

Det är alltid upp till arbetsgivaren att bevilja en
tjänstledighet och den anställde kan inte ställa
några juridiska krav.

•

Upprätta ett skriftligt avtal om tjänstledighet och
ange noga vilken tid tjänstledigheten omfattar.

•

Tjänstledigheten innebär löneavdrag.

•

Tjänstledigheten är varken pensions- eller semesterlönegrundande.

ArbetsgivarNytt från Li – nr 1 februari 2013
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Övrigt
Vinster med förebyggande företagshälsovård
- ett seminarium om förebyggande företagshälsovårdstjänster anordnad av Prevent

Prenumerera på andra nyhetsbrev från Li

Arbetsrelaterad ohälsa är alltid jobbigt för den drabbade och

Nyhetsbrevet ger en inblick i den senaste lagstiftningen på

innebär dessutom merkostnader för företaget. Därför är det

livsmedelsområdet, såväl nationellt som inom EU. Här ges

oerhört viktigt att kunna arbeta förebyggande – och där är

även information om olika branschfrågor samt om press-

företagshälsovården den bästa partnern. Upptäck hur före-

meddelanden och remissyttranden. Matnyttigt publiceras

byggande tjänster från företagshälsovården kan bli en lön-

sju gånger per år och är kostnadsfritt för alla Li:s medlems-

sam affär.

företag. Du som är intresserad meddelar det enklast genom

Matnyttigt

ett mail till medlem@li.se med angivande av din e-post samt
Seminariet kostar endast 200 kr och då ingår:
•

lunch

•

fika

•

Prevents bok ”Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster”.

nyhetsbrevets namn.

Konjunkturbrev
Detta nyhetsbrev ger en lägesrapport över marknadsförut-

Antalet deltagare är begränsat – anmäl dig idag till en ort

sättningarna för den svenska livsmedelsproduktionen samt

nära dig!

redovisar utfallet i vår återkommande konjunkturenkät,
vilken går ut till ett urval av medlemsföretagen. Konjunk-

12 mars Malmö kl. 08.30-12.30

turbrevet publiceras minst två gånger per år och är kost-

19 mars Göteborg kl. 08.30-12.30

nadsfritt för alla Li:s medlemsföretag. Du som är intresserad

9 april Skellefteå kl. 10.00–15.00

meddelar det enklast genom ett mail till medlem@li.se med

16 april Stockholm kl. 08.30-12.30

angivande av din e-post samt nyhetsbrevets namn.

Ja tack, jag kommer gärna på seminariet! >>
Ur programmet
•

Vikten av att göra bra inköp av arbetsmiljö- och hälsotjänster och hur det kan bidra till god lönsamhet.

•

Förebyggande företagshälsovård i praktiken. Ett företag
och deras företagshälsovård berättar om sitt framgångsrika samarbete.

•

Ylva Nordling från Sveriges Företagshälsor presenterar
slutsatser och goda exempel från ett EU-finansierat projekt om företagshälsovård.

•

Magnus Svartengren på Arbetsmiljöverket berättar om
hur förebyggande företagshälsovård kan leda till att fler
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människor kan jobba.

I ArbetsgivarNytt informerar Li fortlöpande
om nyheter inom arbetsrätt, Arbetsdomstolens domar sammanfattas och kommenteras. ArbetsgivarNytt kommer ut
med ca 10 nummer per år.

Följ oss på Facebook!

Kristina Andersson, Livsmedelsföretagen

– facebook.com/livsmedelsforetagen

Följ oss på Twitter - @livsmedel

Stockholm Box 55680, Storgatan 19, 102 15 Stockholm.
Tel. 08-762 65 00, fax 08-762 65 12
Malmö Box 186, Jörgen Kocksgatan 1B, 201 21 Malmö.
Tel. 040-35 25 00, fax 040-35 25 56
Mail info@li.se Webb www.li.se
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Unik arbetsmiljöutbildning
– anpassad för Livsmedelsbranschen
I juni 2013 kommer en unik arbetsmiljöutbildning, särskilt anpassad för livsmedelsbranschen, att
genomföras. Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen har gemensamt tagit fram
ett arbetsmiljömaterial för branschen. En två-dagars branschanpassad BAM-dag arrangeras den
12-13 juni 2013 i Göteborg.
För att kunna gå denna utbildning måste deltagarna ha gått en tredagars grundutbildning, BAM.
Den är öppen för alla branscher och genomförs under våren på ett flertal orter, se broschyr.
Det är en fördel om både arbetsledare/chefer och skyddsombud från samma arbetsplats deltar.
Det ger ett effektivare arbetsmiljöarbete i företaget. (Inom Livsmedelsarbetarförbundet har
skyddsombuden 40 timmars arbetsmiljöutbildning enligt avtal).

BAM – Grund

BAM – Livsmedelsbranschen
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Parterna arbetar aktivt för att minska arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna inom branschen.
Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har tillsammans med Prevent tagit fram
ett branschanpassat material som komplement till Prevents grundutbildning Bättre arbetsmiljö
– BAM.

Syfte Ge grundläggande arbetsmiljökunskaper och
stimulera till samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor.

Grundutbildning BAM
dag 1 – 3

Mål Efter genomgången utbildning ska
deltagarna kunna:

Göteborg
16–18 april
14–16 maj

• samverka i arbetsmiljöfrågor
• identifiera risker och arbeta förebyggande
• se sambandet mellan en bra arbetsmiljö
och verksamhetens utveckling
• söka vidare information och kunna omsätta
den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Målgrupp Chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud och fackliga företrädare inom livsmedelsbranschen. För skyddsombud gäller 5 dagars utbildning
enligt avtal.

Malmö
23–25 april
21–23 maj
Borlänge
9–11 april
Stockholm
9–11 april, 16–18 april, 23–25 april
14–16 maj, 21–23 maj

Antal deltagare Högst 20 personer.
Kursmaterial Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare,
Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet,
Bättre arbetsmiljö – Handbok, Arbetsmiljölagen, Vägen
till SAM och Konsekvensguiden.
Ur innehållet
• grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal
och föreskrifter kring förhållanden som påverkar
arbetsmiljön inom livsmedelsbranschen
• chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt
hur man ska samverka
• att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa och positiva för arbetsmiljön
• hur man kan genomföra ett förebyggande
arbetsmiljöarbete
• att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka
individ, grupp och organisation
• att kunna göra en riskbedömning
• att kunna upprätta en handlingsplan.

Pris 7.550 kr exkl moms/deltagare.
Material, lunch och kaffe ingår.
Omfattning/tid
3 dagar/09.00-16.00

BAM för branschen
dag 4 – 5
Plats
Scandic Opalen,
Engelbrektsgatan 73, Göteborg
Datum
12–13 juni

Pris 4.300 kr exkl moms/deltagare.
Material, lunch och kaffe ingår.
Omfattning
2 dagar

Anmälan: www.prevent.se
OBS! När du anmäler dig till första utbildningstillfället måste du ange "Livsmedel" i rutan "Fakturareferens"
under betalningsinformation "när du sluför bokningen". Du kan även anmäla dig på tel: 08-402 02 20.
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Arbetsformer Under utbildningens första tre dagar
varvas föreläsningar med grupparbeten där olika risker
eller problem med arbetsmiljösituationer ska lösas.
Hemuppgiften består av ett antal frågor om arbetsmiljö
på er egen arbetsplats. Detta ska redovisas under dag 4.

• Del 1
– Delta på valfri 3-dagars BAM-grundutbildning på
valfri ort och datum. Vi rekommenderar kurserna i
april – maj.

• Del 2
– Hemuppgift + BAM-häftet Livsmedelsbranschen,
skickas till er.

• Del 3
– Delta på 2-dagars kurs i Göteborg,
Hotel Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73.

Anmälan: www.prevent.se
OBS! När du anmäler dig till första utbildningstillfället måste du ange "Livsmedel" i rutan "Fakturareferens"
under betalningsinformation "när du sluför bokningen". Du kan även anmäla dig på tel: 08-402 02 20.
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Dag 4 Genomgång av hemuppgifter ni fått i uppgift att lösa i mellanperioden,
samtidigt som branschspecifika problemområden tas upp.
Om du har frågor, kontakta Monica Lörnbo,
tel: 08-402 02 45.

Dag 5 Den femte dagen är parternas egen dag, genomförs av Livsmedelsföretagen
och Livsmedelsarbetareförbundet gemensamt.

Kursmaterial
Bättre arbetsmiljö
– Handbok

Kursmaterial
Bättre arbetsmiljö
– Livsmedelsbranschen

Företagsanpassad utbildning genomförs också

Prevent, Box 20133 104 60 Stockholm, tel 08-402 02 00, fax 08-402 02 50 www.prevent.se

GrafiskForm Hasse Bergsman AB

Kontakta Prevents utbildningsavdelning för mer information, tel 08-402 02 00 eller
e-post utbildning@prevent.se

