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Anders var anställd hos ett bemanningsföretag och 
uthyrd till olika kundföretag. Han slutade sin anställ-
ning i december 2008. Enligt Anders innehade han då 
en tillsvidareanställning. Hans arbetsgivare menade att 
Anders hade haft flera på varandra följande visstids-
anställningar i form av behovsanställning och att han 
hade varit tidsbegränsat anställd när anställningsför-
hållandet upphörde.

Arbetsdomstolen konstaterade att det inte av utred-
ningen gick att dra slutsatsen att parterna uttryckligen 
hade kommit överens om behovsanställning. 

Arbetsgivaren hade åberopat Anders varierande 
arbetstidsmått som grund för att Anders haft en be-
hovsanställning. Enligt arbetsgivaren hade Anders inte 
arbetat sammanhängande motsvarande heltid, vilket 
hade varit fallet om denne varit tillsvidareanställd. 

Domstolen konstaterade att arbetsgivaren inte hade 
preciserat hur långa de olika visstidsanställningarna 
hade varit, hur det hade gått till när parterna avtalat om 
de olika tidsbegränsningarna eller hur frånvaro hade 
hanterades. Med hänsyn till detta gick det inte att dra 
slutsatsen att det varit fråga om flera tidsbegränsade 
anställningar utifrån det förhållandet att Anders inte 
hade arbetat heltid. 

Det fanns inget skriftligt anställningsavtal och 
arbetsgivaren hade inte lämnat någon skriftlig informa-
tion om de närmare anställningsvillkoren. Det förhål-
landet att Anders hade haft varierande arbetstidsmått 
talade i och för sig för att det varit fråga om behovs-
anställning, men det kunde likaväl ha berott på Anders 

sjukdom och semester. 
Sammantaget kom domstolen fram till att arbets-

givaren inte hade lyckats visa att Anders hade innehaft 
en tidsbegränsad anställning. Anders hade således varit 
tillsvidareanställd. Vid sådant förhållande var det ostri-
digt att det inte funnits saklig grund för uppsägning. 

Anders tilldömdes allmänt skadestånd för olaglig 
uppsägning och olika formella fel med 70 000 kronor 
samt ekonomiskt skadestånd. 

Observera: 
Enligt LAS gäller att en anställning gäller tillsvidare 
om inte annat har avtalats. Om tvist uppstår måste 
arbetsgivaren kunna visa att anställningsavtalet är tids-
begränsat. Det är därför viktigt att upprätta ett skriftligt 
anställningsavtal i vilket arbetsgivaren ska ange om 
det är fråga om en tidsbegränsad anställning eller om 
anställningen gäller tillsvidare. Detta ska tillämpas även 
när en ny tidsbegränsad anställning ingås efter det att 
en tidsbegränsad anställning löpt ut. Blanketter finns på 
Li:s hemsida www.li.se. I respektive kollektivavtal anges 
vad som gäller för tidsbegränsade anställningar. Enligt 
Livsmedelsavtalet gäller LAS regler för vikariat. Det 
betyder att anställningen övergår i en tillsvidareanställ-
ning om en person varit anställd som vikarie i samman-
lagt mer än två år under en femårsperiod. För andra 
tidsbegränsade anställningar enligt Livsmedelsavtalet 
gäller att dessa får omfatta högst tolv månader för en 
och samma arbetstagare. Efter lokal överenskommelse 
kan annan tidsgräns tillämpas. 

Från arbetsdomstolen

Uthyrd var tillsvidareanställd  (AD 2012 nr 44)
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Arbetsmiljö

Gilla jobbet – arbetslivets mötesplats
AFA försäkring och Prevent arrangerar tillsam-

mans med parterna på arbetsmarknaden ”Gilla 

jobbet – arbetslivets mötesplats” den 24–25 oktober 

2012 på Stockholmsmässan. Gilla jobbet ska inspi-

rera till arbetsmiljöarbete och skapa engagemang 

för arbetsmiljöfrågor.

Det kommer att erbjudas seminarier och 

utställningar, dock inte av kommersiell art som 

tidigare funnits på arbetsmiljömässan på Elmia. 

Fyra temaom-

råden kommer 

att vara i fokus: 

”vardagens 

arbetsmiljö”, 

”framtidens 

arbetsmiljö”, 

”attraktiv och 

lönsam” samt 

”hela livet i 

arbetslivet”. 

Syftet med mässan är att höja statusen på 

arbetsmiljöfrågorna och att höja förståelsen och 

kunskapsnivån på deltagarna. Man räknar med att 

mässan kommer att locka cirka 5000 besökare. 

Målgruppen för evenemanget är chefer, ledare, 

HR-personal, skyddsombud, arbetsgivar- och fack-

förbund, företagshälsovård, politiker, myndigheter, 

forskare och övriga inom akademin och eldsjälar/

experter. 

Läs gärna mer på www.gillajobbet.se som 

kommer att uppdateras med mer information 

efter hand. Där kan ni också anmäla om ni vill ha 

nyhetsbrev.

Kostnadsfria utbildningar om spel-
problem på arbetsplatsen
Alna erbjuder under hösten 2012 kostnadsfria 

utbildningar om spelproblem på arbetsplatsen. 

Satsningen är finansierad av Folkhälsoinstitutet. 

Utbildningarna hålls vid 22 tillfällen på olika 

orter runt om i Sverige. 

För mer information och anmälan, gå in på 

www.alna.se. 

             

Pia var anställd hos en kommun som vårdare inom 
äldreomsorgen. Hon var sjukskriven sedan 2000. Där-
efter förekom det endast sporadiska kontakter mellan 
henne, kommunen och Försäkringskassan. Från och 
med den 1 november 2008 ansåg kommunen att hon 
var olovligt frånvarande och sade upp henne på grund 
av detta i slutet av 2008. 

Pia väckte talan mot kommunen i juli 2010 och gjorde 
gällande att uppsägningen var ogiltig. Kommunen 
invände att hennes talan var preskriberad eftersom 
hon inte inom de tidsfrister som framgår av 40 och 41 
§§ lagen om anställningsskydd underrättat kommunen 
om sina krav. 

Pia menade att hon först i maj 2010, genom För-
säkringskassan, hade fått veta att hon blivit uppsagd 
varför hennes talan inte var preskriberad. 

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att kom-
munen den 9 december 2008 lämnade ett rekommen-
derat brev med uppsägningsbesked till posten. Denna 
försändelse hade Pia inte hämtat ut. 

Domstolen konstaterade vidare att Pia hade varit 
sjukfrånvarande i åtta år. Det hade varit svårt för 
kommunen att komma i kontakt med henne under 
denna tid och hon hade uteblivit från möten med kom-
munens företrädare. Kommunen hade i andra frågor 
skickat rekommenderade brev till henne och hon hade 
i vart fall vid ett tillfälle löst ut en sådan försändelse. 
Pias hem låg relativt långt från kommunhuset. 

Det hade mot denna bakgrund inte varit skäligt att 
kräva att uppsägningsbeskedet skulle överlämnas till 
henne personligen. Det hade därmed funnits förutsätt-
ningar att skicka uppsägningsbeskedet genom rekom-
menderat brev. Uppsägningen skulle därmed anses ha 
skett tio dagar efter det att försändelsen lämnades till 
posten för befordran, eller den 19 december 2008. 

Pia hade väckt talan först 2010 och hade därmed 
underlåtit att iaktta tidsfristerna i 40 och 41 §§ an-
ställningsskyddslagen. Hennes talan, som därmed var 
preskriberad, ogillades i sin helhet. 

Observera:
Av 10 § LAS följer att uppsägningsbeskedet skall läm-
nas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt 
att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekom-
menderat brev till arbetstagarens senast kända adress. 
Uppsägning anses ske när arbetstagaren får del av 
uppsägningen. Om arbetstagaren inte kan anträffas           

2               ArbetsgivarNytt från Li – nr 5, sep 2012 

Från Arbetsdomstolen

Kommun hade rätt att 
skicka en uppsägning 
i rekommenderat brev
(AD 2012 nr 38)



   och ett uppsägningsbesked har sänts rekommen-
derat brev, anses uppsägning ha skett tio dagar efter 
det att brevet lämnades till posten för befordran. Har 
arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett 
tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Regeln om postbefordran får tillämpas endast när 
arbetstagaren inte utan besvär kan nås eller när det av 
någon annan orsak inte är skäligt att kräva personligt 
överlämnande. Det förhållandet, att arbetstagaren inte 
tjänstgör den dag då uppsägningsbeskedet föreligger 
färdigt eller att arbetstagaren har lämnat arbetsplatsen 
för dagen, medför inte att uppsägningsbeskedet får 
sändas med posten. 

Syftet med regleringen i 10 § andra stycket är att 
fastställa tidpunkten för när en uppsägning ska anses 
ha skett. Regleringen är av betydelse för att t.ex. kunna 

avgöra när uppsägningstiden börjar löpa och vid 
bedömningen av utgångspunkten för preskriptions-
fristerna enligt 40 och 41 §§ anställningsskyddslagen. 
Om arbetsgivaren skickat ett uppsägningsbesked med 
rekommenderat brev trots att uppsägningen borde 
ha lämnats över personligen blir uppsägningen inte 
ogiltig. Om arbetsgivaren inte följer reglerna i 10 § LAS 
kan arbetsgivaren däremot bli skyldig att utge allmänt 
skadestånd till arbetstagaren. Om ett uppsägnings-
besked sänts med rekommenderat brev trots att det 
varit skäligt att kräva att uppsägningsbeskedet skulle 
ha överlämnats personligen leder detta även till att 
de frister som hänger samman med uppsägningstid-
punkten, t.ex. preskriptionstiden, inte anses börja löpa 
tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för 
befordran.

Nina och Cecilia var tillsvidareanställda vid en butik 
som ingick i en butikskedja som sålde kosmetika. De 
arbetade 28,67 timmar per vecka, vilket motsvarade 75 
procent av en heltidsanställning. I samband med att 
en kollega med samma arbetstidsmått sade upp sin 
anställning anmälde Nina och Cecilia till arbetsgivaren 
att de ville utöka sitt arbetstidsmått till 30 timmar 
per vecka. Arbetsgivaren gick inte med på detta utan 
nyanställde en person med ett arbetstidsmått om 28,76 
timmar per vecka. 

De båda arbetstagarnas fackförbund menade att  
bolaget därmed bröt mot reglerna om rätt till högre 
sysselsättningsgrad i 25 a § lagen om anställnings-
skydd och motsvarande regler i det gällande kollektiv-
avtalet. 

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetsgivaren 
inte hade kunnat behålla sin organisation med tre 
säljare med arbetstidsmåttet 28,76 timmar per vecka 
vardera om Ninas och Cecilias önskemål skulle ha 
tillgodosetts. I stället hade två av dessa säljarbeten fått 
ändras till 30-timmaranställningar. 

I AD 2009 nr 9 fann domstolen att företrädes-
rättsreglerna inte hindrade en arbetsgivare från att 
i samband med att behov av ytterligare arbetskraft 
uppstod förändra verksamheten på sådant sätt att det 

efter omorganisationen inte fanns någon möjlighet 
att tilldela den berörde arbetstagaren dennes önskade 
arbetstidsmått. 

Det nu aktuella fallet var annorlunda så till vida att 
organisationen var oförändrad när behov av ytterligare 
arbetskraft uppstod. Det ligger dock inte i företrädes-
rättsreglerna att en arbetsgivare, när behov av ytter-
ligare arbetskraft uppstår, ska tvingas att ändra sin 
befintliga organisation för att kunna erbjuda deltids-
anställda en ökad sysselsättningsgrad. 

Förbundets talan avslogs. 

Observera:
Det kollektivavtal som gällde mellan parterna i målet 
hade en skrivning om att deltidsanställda vid arbets-
kraftsbehov skulle erbjudas högre sysselsättningsgrad. 
I målet var parterna överens om att företrädesrättsreg-
lerna i kollektivavtalet och i 25 a § anställningsskydds-
lagen hade ett likvärdigt innehåll och skulle tillämpas 
på samma sätt. I Li:s kollektivavtal med Handels-
anställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket 
finns bestämmelser om högre sysselsättningsgrad för 
deltidsanställda. Kontakta Li om ni har frågor kring ny-
anställningar i de situationer det finns deltidsanställda 
som har anmält intresse för ökad sysselsättningsgrad.

Från arbetsdomstolen

Arbetsgivare var inte skyldig att ändra den 
befintliga organisationen för att bereda deltids-
anställda högre sysselsättningsgrad (AD 2012 nr 41) 
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Från Arbetsdomstolen

Uppsägning av 
anställd som vägrat 
minska sin arbetstid 
godtogs (AD 2012 nr 47)

Ett bolag inom klädesbranschen beslöt att organisera 
om verksamheten i en av sina butiker. Omorganisa-
tionen innebar att de båda befintliga säljartjänsternas 
arbetstidsmått förändrades. Förändringen innebar 
för en säljare, Amanda, som arbetade 35 timmar per 
vecka, att hon fortsättningsvis skulle arbeta 25 timmar 
per vecka. För den andra säljaren, Beata, som arbetade 
drygt 7 timmar per vecka innebar förändringen att hon 
skulle arbeta 15 timmar per vecka. Den totala arbets-
tiden för säljarna minskade med drygt två timmar per 
vecka. 

Vid ett möte med företrädare för bolaget erhöll 
Amanda ett erbjudande om en anställning om 25 tim-
mar per vecka. Hon blev i samband därmed uppsagd 
på grund av arbetsbrist. Senare samma dag ogiltigför-
klarade hon uppsägningen. 

Amandas fackförbund menade att det inte hade 
förelegat någon arbetsbrist. Även om så hade varit fallet 
hade bolaget brutit mot turordningsreglerna i lagen 
om anställningsskydd eftersom Amanda hade längre 
anställningstid än Beata. Uppsägningen av Amanda var 
inte sakligt grundad. 

Arbetsdomstolen konstaterade att butiken hade 
dragits med lönsamhetsproblem en längre tid och 
att   omorganisationen utgjorde ett led i strävandena 
att öka lönsamheten. Bolagets överväganden hade 
grundats på en noggrann och seriös bedömning av det 
företagsekonomiska läget för butiken. Efter omorga-
nisationen fanns det inte längre några anställningar 
om 35 och drygt 7 timmar kvar. Det hade följaktligen 
uppkommit arbetsbrist avseende dessa anställningar 
som direkt berörde de båda säljarna. 

Amanda hade några månader före uppsägningen 
fått information om butikens situation. När hon sades 
upp fick hon ett erbjudande om anställning på 25 
timmar per vecka, ett erbjudande hon måste ha insett 
betydelsen av. Det fanns ingen grund att anse erbju-
dandet oskäligt. Genom den ogiltigförklaring av upp-
sägningen som skedde samma dag fick Amanda anses 
ha avvisat erbjudandet. 

Uppsägningen var sakligt grundad. Eftersom Amanda 
hade avvisat ett skäligt erbjudande om omplacering 
hade det inte funnits någon anledning för bolaget att 
tillämpa turordningsreglerna. 

Förbundets talan avslogs. 

Bodil var anställd vid en livsmedelsbutik sedan 1985. 
På grund av en handskada erhöll hon 1999 halv sjuk-
ersättning och en halvtidstjänst vid butiken med 
anpassade arbetsuppgifter. Hon arbetade med kassa-
tjänst och lättare varuplockning.

Mot bakgrund av butikens dåliga lönsamhet och 
då en föräldraledig återinträdde i tjänst blev Bodil 
uppsagd på grund av arbetsbrist i mars 2011. Hennes 
fackförbund menade att uppsägningen innebar diskri-
minering, att den egentligen berodde på hennes funk-
tionsnedsättning och som sådan saknade laglig grund 
samt att bolaget hade åsidosatt turordningsreglerna då 
Bodil hade längst anställningstid i butiken.

Bolaget invände att uppsägningen berodde på en 
övertalighet och att det inte gick att ha kvar Bodils 
anpassade arbetsuppgifter eftersom samtliga anställda 
hädanefter skulle ingå i ett system med arbetsrotation 
som innefattade bl a upplockning av såväl lätta som 
tunga varor. Bolaget hade fullgjort sitt rehabiliterings-
ansvar och sin omplaceringsskyldighet utan att kunna 
bereda Bodil fortsatt arbete.

Arbetsdomstolen konstaterade att det uppstått en 
övertalighet motsvarande 20 timmar per vecka och att 
det följaktligen förelåg arbetsbrist. 

Utredningen visade att Bodil kunde lyfta en väsent-
lig del av varorna men endast om hon lyfte dem en och 
en och om de tunga varorna först sorterats ut från de 
rullvagnar de levererades på. Domstolens slutsats var 
att Bodil inte kunde utföra plockningsarbetet på det 
sätt som krävdes mot bakgrund av hur varorna levere-
rades och hur upplockningen gick till i butiken. Bodil 
var därmed inte i en jämförbar situation med en per-
son som saknade funktionshinder. Hon saknade också 
tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete i butiken.

När det gällde bolagets skyldighet att vidta skäliga 
stöd- och anpassningsåtgärder konstaterade domsto-
len att det inte hade varit skäligt att kräva att bolaget 
skulle organisera arbetet så att varorna först skulle 
sorteras för att Bodil sedan skulle kunna plocka endast 
de lätta varorna. Eftersom det var Bodils bristande 
möjlighet att greppa med handen som omöjliggjorde 
för henne att klara arbetsuppgifterna fullt ut, hade en 
fjädrande vagn inte hjälpt henne. Inte heller en elek-
trisk truck skulle ha underlättat för henne att plocka 
upp varor. Det hade inte framkommit att det fanns 
några andra rehabiliterings- eller anpassningsåtgärder 
som skulle ha hjälpt Bodil.  
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Från Arbetsdomstolen

Uppsägning av 
funktionshindrad 
godtogs (AD 2012 nr 51)



   Bolaget hade således fullgjort sitt rehabiliterings- 
och anpassningsansvar och hade inte brutit mot 
turordningsreglerna eller tillämpat dem på ett diskri-
minerande sätt. 

Beträffande några befattningar vid andra butiker 
som var lediga vid uppsägningstillfället gällde att de 
hade krävt antingen ett annat arbetstidsmått än vad 
Bodil klarade av eller tunga lyft. De hade således inte 
varit lämpliga för Bodil. Bolaget hade inte varit skyldigt 
att konstruera ett särskilt arbete och omplacera Bodil 
dit.

Uppsägningen var sakligt grundad.

Observera:
Enligt diskrimineringslagen avses med direkt diskri-
minering att någon missgynnas, genom att behandlas 
sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situa-
tion, om missgynnandet har samband med funktions-
hinder.

En förutsättning för att diskriminering ska föreligga 
är att personen vid missgynnandet befunnit sig i en 
jämförbar situation med en existerande eller hypote-
tisk person utan funktionshinder. Vid bedömningen av 
frågan om det föreligger en jämförbar situation måste 
det därför först prövas om funktionshindret inverkar 
på förmågan att utföra arbetet, dvs. om den funk-
tionshindrade kan utföra de väsentligaste uppgifterna 
i arbetet. Om funktionshindret inte påverkar arbets-
förmågan för arbetet och personerna konstateras ha 
likvärdiga arbetsuppgifter, utbildningar och erfarenhet 
föreligger en jämförbar situation och ett missgynnande 
kan då utgöra diskriminering. Är det däremot så att 
funktionshindret faktiskt påverkar arbetsförmågan  
negativt har arbetstagaren inte sakliga förutsättningar 
för arbetet. I sådant fall föreligger inte heller en jämför-
bar situation och därmed inte heller diskriminering.

En person med funktionshinder befinner sig många 
gånger inte i en jämförbar situation, just på grund av 
att funktionshindret medför nedsatt arbetsförmåga. 
För att försöka se till att personen med funktionshind-
ret kommer i en med andra personer utan sådant 
funktionshinder jämförbar situation, har arbetsgivaren 
enligt diskrimineringslagen en skyldighet att vidta 
skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. En arbetsgi-
vare tillåts inte fästa avseende vid de begränsningar i 
förmågan att utföra ett arbete som ett funktionshinder 
kan innebära, om begränsningarna genom stöd- och 
anpassningsåtgärder skulle kunna elimineras eller 
reduceras så att de väsentligaste uppgifterna av ett 
arbete kan utföras. Om arbetsgivaren säger upp en per-
son med anledning av dennes funktionshinder, vilket 
genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder hade 
kunnat elimineras eller reduceras i tillräcklig mån, gör 
sig arbetsgivaren alltså skyldig till diskriminering. Är 
det däremot så att funktionshindret faktiskt i väsentlig 
grad påverkar arbetsförmågan även om skäliga stöd- 

och anpassningsåtgärder vidtas, saknar arbetstagaren 
sakliga förutsättningar för arbetet och kan inte påstå 
sig vara diskriminerad. Åtgärder som kan övervägas 
kan vara tekniska hjälpmedel, särskilda arbetsredskap 
eller förändringar i den fysiska arbetsmiljön. Även 
förändringar av arbetsuppgifterna, arbetstiderna eller 
arbetsmetoderna kan bli aktuella. Arbetsgivaren behö-
ver dock inte överväga stöd- och anpassningsåtgärder 
som skulle kunna bli oskäliga. Vid bedömningen måste 
hänsyn tas till både de ekonomiska förhållandena och 
arbetsgivarens rätt att organisera arbetet på det sätt 
som arbetsgivaren finner lämpligt. 

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett ansvar 
för att arbetsförhållandena anpassas till människors 
olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 
Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen bland annat 
genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta 
annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens 
särskilda förutsättning för arbetet. Arbetsgivaren ska 
vidare enligt arbetsmiljölagen se till att det i verksam-
heten finns en på lämpligt sätt organiserad arbets-   
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för full-
görande av de uppgifter som åvilar arbetsgivaren enligt 
den lagen och enligt socialförsäkringsbalken. Enligt 
reglerna om rehabilitering i socialförsäkringsbalken 
ska arbetsgivaren bland annat svara för att de åtgärder 
vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.

Maja var anställd som lokalvårdare hos ett teknikföre-
tag. Under våren 2009 bestämde företaget att städning-
en skulle läggas ut på entreprenad. Maja valde att inte 
övergå till entreprenören. 

Teknikföretaget och den lokala fackliga organisa-
tionen kom i april överens om att Maja skulle flyttas 
till företagets godsmottagning. Placeringen där skulle 
inledas med en testperiod om sex månader. Om Maja 
efter testperioden inte bedömdes lämplig för de nya 
arbetsuppgifterna skulle hon sägas upp på grund av 
arbetsbrist. 

Då det enligt företaget visade sig att Maja inte klara-
de av arbetet på godsavdelningen, beslutade sig bolaget 
för att säga upp Maja i enlighet med den tidigare över-
enskommelsen. Möten med anledning av detta hölls i 
januari 2010. Vid ett av mötena träffade bolaget och den 
lokala klubben en överenskommelse som innebar   
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 att Maja skulle arbetsbefrias och att hon skulle 
erhålla lön till dess hennes anställning formellt avslu-
tades.

Tvistefrågorna i målet var om en slutreglering av 
Majas anställningsförhållande hade skett i januari 2010 
och om uppsägningen var sakligt grundad. 

AD uttalade att en organisation inte utan särskilt 
bemyndigande var behörig att förfoga över sin med-
lems enskilda rätt och att frågor som är hänförliga 
till en slutreglering av en anställning utan tvivel är 
att hänföra till en medlems enskilda rätt. Maja hade 
inte varit närvarande vid mötena i januari. Hon hade 
inte heller gett klubbordföranden någon fullmakt. AD 
fann att någon bindande överenskommelse avseende 
anställningens upphörande inte hade träffats.

När det gällde betydelsen av överenskommelsen i 
april 2009 konstaterade AD att den innebar att Maja i 
förväg tvingades acceptera arbetsbrist som grund för 
uppsägning för det fall att hon inte skulle klara de nya 
arbetsuppgifterna. Det kunde ifrågasättas om det alls 
hade varit möjligt att träffa en sådan överenskommel-
se. Utredningen visade emellertid att Maja inte hade 
godtagit, eller ens förstått, innebörden av överenskom-
melsen. Mot denna bakgrund saknades det anledning 
att närmare pröva frågan om Maja skulle ha blivit 
bunden av överenskommelsen. 

När det gällde frågan om uppsägningen varit sakligt 
grundad konstaterade domstolen att en arbetsgivares 
ställningstagande till om en omplacering ska ske eller 
inte ska göras utifrån de förhållanden som råder vid 
tidpunkten när arbetsbristen uppstår. Det går inte att 
som ett led i bedömningen av omplaceringsfrågan 
”bygga in” en prövoperiod för arbetstagaren på den 
tilltänkta placeringen. Flyttningen av Maja till gods-
avdelningen fick därför anses innebära att hon faktiskt 
omplacerades till denna avdelning. Företaget kunde 
därefter, vid uppsägningen av Maja i december, inte 
åberopa arbetsbristen i april. Företaget hade inte gjort 
gällande att det rådde arbetsbrist vid tidpunkten för 
uppsägningen. Uppsägningen var inte sakligt grundad. 

Maja tillerkändes ekonomiskt och allmänt ska-
destånd. Som allmänt skadestånd utdömdes 75 000 
kronor.

Observera:
Enligt AD:s praxis anses en facklig organisation inte 
utan särskilt bemyndigande vara behörig att förfoga 
över en medlems enskilda rätt. Om en överenskom-
melse träffas med klubben i frågor som rör en med-
lems enskilda rättigheter är det viktigt att medlemmen 
är införstådd med överenskommelsen och skriver 
under den.

6               ArbetsgivarNytt från Li – nr 5, sep 2012 

Matnyttigt
Nyhetsbrevet ger en inblick i den senaste lagstiftningen på 

livsmedelsområdet, såväl nationellt som inom EU. Här ges 

även information om olika branschfrågor samt om press-

meddelanden och remissyttranden. Aktuellt för Livsmed-

elsföretagen publiceras sju gånger per år och är kostnads-

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

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

angivande av din e-post samt nyhetsbrevets namn. 

Konjunkturbrev 
Detta nyhetsbrev ger en lägesrapport över marknadsförut-

sättningarna för den svenska livsmedelsproduktionen samt 

redovisar utfallet i vår återkommande konjunkturenkät, 

vilken går ut till ett urval av medlemsföretagen. Konjunk-

turbrevet publiceras minst två gånger per år och är kost-

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

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

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

Prenumerera på andra nyhetsbrev från Li

ArbetsgivarNytt från li
I ArbetsgivarNytt informerar li fortlöpande 

om nyheter inom arbetsrätt, Arbetsdom-

stolen sammanfattas och kommenteras.  

ArbetsgivarNytt kommer ut med ca 10 

nummer per år. 

Kristina Andersson, Livsmedelsföretagen

Övrigt
Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön – 
Kurs för Li:s medlemmar den 18-19 oktober
Behöver du eller andra HR-personer, chefer eller personer 

med ansvar i arbetsmiljöarbetet gå utbildning för att veta 

mer om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar? Anmäl er till 

Livsmedelsföretagens utbildning ”Arbetsgivarens ansvar 

för arbetsmiljön” som äger rum på Steningevik i Märsta 

utanför Stockholm, den 18-19 oktober 2012. Kursen leds 

av arbetsmiljörådgivare Malin Strömberg och jurist/för-

handlare Henrik van Rijswijk. 

Kurskostnad: 3.800 kr ex. moms. Kostnad för kost och 

logi: 3.550 kronor ex. moms. Besked lämnas inom kort.

För mer information och anmälan, ta kontakt med  

Karin Wennås Gunnarsson: karin.wennas@li.se,  

tel 08-762 65 02. Sista anmälningsdag är 120920.


