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Två arbetstagare, anställda hos Apoteket, sades upp på 
grund av arbetsbrist den 1 maj 2010 med tolv måna-
ders uppsägningstid. I samband med förhandlingarna 
om driftsinskränkningen träffade Apoteket och de 
anställdas fackförbund en överenskommelse som 
innebar att uppsägningstiden var arbetsfri. 

Under uppsägningstiden lade arbetsgivaren ut 20 
intjänade semesterdagar som ersattes med semester-
lön och semestertillägg. Tvisten gällde om arbetsgiva-
ren haft rätt att lägga ut semester under den arbetsfria 
uppsägningstiden. Enligt förbundet hade arbetsgivaren 
genom den träffade överenskommelsen åtagit sig att 
inte lägga ut semester under uppsägningstiden. 

Arbetsdomstolen fann att överenskommelsen inte 
hade den av förbundet angivna innebörden. Domsto-
len delade inte heller förbundets uppfattning att det 
i begreppet arbetsbefrielse låg att semester endast 
kunde läggas ut för arbetstagare som var närvarande 
på arbetsplatsen. 

Förbundet gjorde även gällande att 26 a § semester-
lagen omöjliggör en utläggning av semester under tid 
då en arbetstagare är frånvarande. Domstolen konsta-
terade att bestämmelsen endast reglerar situationen 
när intjänade semesterdagar inte kunnat läggas ut 
under semesteråret. Bestämmelsen innebar inte att 

överenskommelsen om arbetsfri uppsägningstid hade 
den innebörd som förbundet gjorde gällande. 

Förbundets talan om skyldighet för Apoteket att 
utge ersättning för intjänad semester till de två arbets-
tagarna avslogs. 

Observera: I enlighet med tidigare praxis på området 
(AD 1985 nr 85) slog AD fast att det inte spelar någon 
roll om arbetstagaren varit arbetsbefriad under upp-
sägningstiden vid tillämpningen av semesterlagens 
regler om utläggning av semester under uppsägnings-
tiden. Enligt 14 § semesterlagen gäller att semester-
ledighet inte får förläggas till uppsägningstid utan 
arbetstagarens medgivande. Detta gäller dock inte om 
uppsägningstiden överstiger sex månader. Det innebär 
att det inte råder något förbud att lägga ut semester 
när det gäller del av uppsägningstiden som överstiger 
sex månader. Det är dock lämpligt att reglera denna 
fråga i ett avtal i samband med anställningens avslu-
tande så att arbetsgivaren och arbetstagaren vet vad 
som gäller. Observera att det finns särskilda regler 
avseende sparad semester i semesterlagen. Enligt 20 § 
semesterlagen ska sparade semesterdagar förläggas till 
det semesterår som arbetstagaren väljer om det inte 
har avtalats något annat eller finns särskilda skäl mot      
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Lagförslag

Regeringen föreslår förstärkt skydd för 
bemanningsanställda  
(prop. 2011/12:178 Lag om uthyrning 
av arbetstagare)
Propositionen innehåller förslag till lag om uthyr-

ning av arbetstagare – uthyrningslagen. Uthyr-

ningslagen föreslås gälla arbetstagare som är 

anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras 

ut till kundföretag för arbete under kundföretagets 

kontroll och ledning. Förslaget föreslås träda ikraft 

den 1 januari 2013.

Det föreslås bestämmelser som bland annat 

innebär att bemanningsföretag ska tillförsäkra 

en sådan arbetstagare minst de grundläggande 

arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt 

om han eller hon hade anställts direkt av kundfö-

retaget för att utföra samma arbete. Det föreslås 

att undantag från kravet på likabehandling ska få 

göras genom kollektivavtal. Det innebär att beman-

ningsföretag vars personal inte omfattas av ett eget 

kollektivavtal måste från årsskiftet i princip kunna 

visa att deras löner, arbetstider och semester ligger 

i nivå med det inhyrande företaget. 

För kundföretagen innebär lagförslaget att de 

inhyrda framöver ska ha tillgång till exempelvis 

arbetsplatsens gym, personalmatsal och barn-

passning på samma villkor som den anställda 

personalen i det inhyrande företaget. De inhyrda 

ska också få information om såväl tillsvidare- som 

tidsbegränsade anställningar som är lediga hos det 

inhyrande företaget så att de har en chans att söka 

dem. Det innebär att lediga tjänster ska annonse-

ras på anslagstavlor, intranät eller liknande så att 

informationen är allmänt tillgänglig.

             

    forts. från sid 1.
att semesterdagarna läggs det året. Som huvudregel 
gäller dock att sparad semesterdag skall läggas ut inom 
fem år från utgången av det semesterår då den spa-
rades. Enligt semesterlagen föreligger inte någon rätt 
för arbetsgivaren, i samband med att en anställning 
upphör, att lägga ut sparad semesterledighet under ett 
tidigare semesterår än det femte året efter det år för 
vilket ledigheten sparades.
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Sommaren 2010 beslutade överbefälhavaren att all per-
sonal inom Försvarsmakten skulle vara arbetsskyldiga 
också i fråga om medverkan i internationella insatser. 
Samtlig anställda erhöll en skrivelse, undertecknad av 
överbefälhavaren, i vilken de ombads att före ett visst 
datum ange om de godtog en omreglering av anställ-
ningsavtalet så att det innefattade en skyldighet att 
medverka vid sådana insatser. 

En yrkesofficer godtog inte att hans anställningsav-
tal omreglerades till att omfatta också internationella 
insatser. Han blev som en följd därav uppsagd på grund 
av arbetsbrist. Tvisten gällde om uppsägningen var 
sakligt grundad. 

Arbetsdomstolen konstaterade att Försvarsmaktens 
verksamhet hade förändrats över tid och att Försvars-
makten numera förutsätts kunna agera internationellt 
med kort varsel. Det fanns mot denna bakgrund skäl 
för Försvarsmakten att omreglera anställningsavtalen. 
Domstolen godtog således inte förbundets påstående 
att det inte förelegat arbetsbrist. 

Domstolen konstaterade vidare att officeren hade 
fått ett erbjudande om omplacering till en ny anställ-
ning på samma arbete som tidigare men med interna-
tionell arbetsskyldighet, att det inte hade funnits några 
andra omplaceringsmöjligheter och att erbjudandet 
var skäligt. Försvarsmakten hade därmed inte åsido-
satt sin omplaceringsskyldighet. Uppsägningen var 
sakligt grundad. 

Förbundets talan avslogs. 

Observera: Rättsfallet tydliggör att AD inte går närmare 
in på frågor som rör arbetsgivarens sätt att organisera 
sin verksamhet. Arbetstagaren får som en följd av detta 
acceptera en förändrad arbetsskyldighet.
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Övrigt 

Semesterledighet för 
deltidsanställda – vad 
gäller? 
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Ibland kommer det in frågor om semesterledighet för 
deltidsanställda. Olika regler gäller för arbetare och 
tjänstemän. Reglerna beskrivs nedan.

Arbetare
För arbetare gäller semesterlagens bestämmelser i detta 
avseende. I 12 a § semesterlagen anges att semester-
ledighet ska förläggas så att arbetstagare med lägre 
sysselsättningsgrad än heltid får lika lång ledighet som 
en arbetstagare som arbetar heltid. Det innebär att 
en arbetstagare som arbetar deltid eller heltid tjänar 
in 25 betalda semesterdagar per år, om anställningen 
varar hela året. Antalet betalda semesterdagar styrs av 
anställningstiden, inte av sysselsättningsgraden.

När semester läggs ut i ett sammanhang för en 
arbetstagare som arbetar deltid, läggs fem semester-
dagar ut per vecka, även om arbetstagaren endast 
arbetar två dagar i veckan. Övriga tre dagar är han eller 
hon ändå ledig. Skulle endast arbetsdagar tas i anspråk 
vid en samlad semesterutläggning, skulle nämligen 
semesterledigheten för en sådan deltidsarbetande bli 
mycket längre än för den som har heltidstjänst. En 
arbetstagare med deltidstjänst som arbetar två dagar i 
veckan skulle, om endast arbetsdagarna togs i anspråk, 
få sin semesterledighet utsträckt till mer än tio veckor 
i stället för semesterlagens fem veckor. När en arbets-
tagare vill ta ut en enstaka semesterdag gäller däremot, 
att en sådan inte kan läggas ut på en arbetsfri dag.

Tjänstemän
I avtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin finns 
i avsnitt 7.8 en reglering av vad som gäller beträf-
fande semester för intermittent deltidsarbetande, 
dvs tjänstemän som är deltidsanställda och som har 
ett arbetsschema som inte innebär arbete varje dag. I 
avtalet beskrivs hur antalet bruttosemesterdagar som 
ska läggas ut proportioneras i förhållande till tjänste-
mannens andel av den ordinarie arbetstid som gäller 
för heltidsanställda. Det antal semesterdagar som då 
erhålls utgör nettosemesterdagar och ska förläggas på 
de dagar som annars skulle ha varit arbetsdagar för 
tjänstemannen.

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 

angivande av din e-post samt nyhetsbrevets namn.
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