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Teamledare var 
tjänsteman

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 42)

En teamledare ansågs av AD vara tjänste-
man och tillhörde därför tjänstemännens 
turordningskrets. Eftersom teamledaren 
hade tillräckliga kvalifikationer för ett 
kvarvarande arbete och längre  
anställningstid än andra tjänstemän, 
stred uppsägningen av honom mot  
turordningsreglerna.

Mehmet var anställd som teamledare hos ett 
bolag som tillverkade paneler för industrin. 
I november 2012 sades han upp på grund av 
arbetsbrist. 

Mehmets fackliga organisation menade att 
bolaget bröt mot turordningsreglerna i 22 § 
LAS. Mehmet hade längre anställningstid 
än Adrian, och två personer till, och han 
hade tillräckliga kvalifikationer för dessa 
tjänstemäns arbete.

Bolaget menade att Mehmet saknade till-
räckliga kvalifikationer för dessa arbeten. 
Enligt bolaget var Adrian inte tjänsteman 
utan omfattades av arbetaravtalet. Något 
turordningsbrott inte hade begåtts.

Omfattades Adrian av arbetar- eller  
tjänstemannaavtalet? 
Under hösten 2012 anställdes Adrian som 
teamledare efter intern annonsering. Han 
hade dessförinnan arbetat som försteman, 
ett arbete inom arbetaravtalets område. 
Benämningen teamledare hade inte 
formellt använts tidigare vid bolaget och 
det fanns inte någon samsyn vid bolaget 
angående vilken typ av anställning som 
avsågs med en teamledare. Befattningen 
som teamledare hade heller inte utveck-
lats mer från arbete under det ena eller 
andra avtalet.  
 
Adrian ansvarade för den dagliga  
arbetsledningen och deltog i den direkta 
produktionen när andra var frånvarande. 
Det var oklart hur stor andel av arbets-
tiden som envar av dessa uppgifter omfat-
tade. Den interna annonsen och organisa-
tionsschemat för 2013 talade dock för att 
befattningen huvudsakligen innefattade 
arbetsledande uppgifter. I samma riktning 
talade att Adrian var direkt underställd 
platschefen och att han höll utvecklings-
samtal med arbetarna. Anställningen som 
teamledare hade inneburit en avsevärd 
lönehöjning. 
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Sammantaget talade övervägande skäl för att Adrian var 
tjänsteman och att han således tillhörde samma tur- 
ordningskrets som Mehmet. Vidare fann domstolen att 
Mehmet, som sedan tidigare hade erfarenhet av arbets- 
ledning och kunskap om produktionen, hade tillräckliga 
kvalifikationer för Adrians arbete. 
 
Bolaget hade således brutit mot turordningsreglerna i 
lagen om anställningsskydd vid uppsägningen av Mehmet. 
Denne tilldömdes allmänt skadestånd med 50 000 kronor 
samt ekonomiskt skadestånd. 
 
Kommentar: Gränsdragningsproblematiken, dvs frågan 
om vilket kollektivavtal som ska tillämpas är inte ovanlig. 
Vid bedömningen var gränsen för olika kollektivavtal går 
är det arbetsuppgifterna som är styrande. Utgångs- 
punkten är att respektive kollektivavtal ska tillämpas på 
det arbete som de centrala parterna avsett med avtalet. 
När det inte kan fastställas avgörs saken av hur arbetet 
traditionellt har betraktats; som arbetaruppgifter eller 
tjänstemannauppgifter. Om arbetet innehåller inslag av 
både tjänstemanna- och arbetarkaraktär är det avgörande 
hur mycket av arbetstiden som den anställde lägger på 
respektive typ av uppgifter. Huvuddelen (mätt i tid) av 
arbetsuppgifterna blir alltså avgörande. Nya typer av  
arbetsuppgifter får hänförs de till den typ av arbete som 
det kananses ha utvecklats från.

Notera att en arbetsgivare är skyldig att tillämpa rätt 
kollektivavtal på sina anställda. Uppstår diskussioner 
om vilket kollektivavtal som är tillämpligt på ett visst 
arbete brukar parterna utreda frågan gemensamt och då 
ofta enas. Om det inte är möjligt att komma överens kan 
tvisten avgöras av Arbetsdomstolen och företaget kan 
bli skadeståndsskyldigt om det bedöms ha tillämpat fel 
kollektivavtal.

Uppsägning pga  
fibromyalgi ogiltig

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 41)

Jane hade under många år varit sjukskriven på halvtid 
och under sex månader innan uppsägningen heltids-
sjukskriven. Janes sjukdom var skovbaserad och då 
hon inom överskådlig tid kunde förväntas få tillbaka 
arbetsförmågan omfattande halvtid förelåg inte grund 
för uppsägning.  

Jane var anställd hos en kommun som textilslöjdlärare 
sedan 1979. 1988 insjuknade hon i vad som några år senare 
diagnostiserades som fibromyalgi med besvär i form av yrsel, 
migrän och ledbesvär. Hon var helt sjukskriven från 1992 
till 1999 och var därefter sjukskriven på deltid i varierande 
omfattning. Under perioden 2005 – augusti 2011 arbetade 
Jane halvtid och uppbar halv sjukersättning. Sjukersättningen 
upphörde i juli 2010.

Jane sades upp i februari 2012 från sin anställning. Enligt 
kommunen var hennes arbetsförmåga vid uppsägningen  
stadigvarande nedsatt så att hon inte kunde utföra något arbete 
av betydelse. Janes fackliga organisation menade att hennes 
arbetsförmåga inte var stadigvarande nedsatt. 

Arbetsdomstolen konstaterade att Janes sjukdom delvis var 
skovbaserad och symptomen varierade över tid, beroende bl 
a av vilka fysiska och psykiska påfrestningar hon utsattes för. 
Fram till sex månader före uppsägningen arbetade Janes 
halvtid och var därefter helt sjukskriven. Sjukskrivningen 
på heltid kunde åtminstone delvis ha utlösts av att hennes 
son blivit sjuk. 

Jane hade under sjukskrivningstiden haft omfattande läkar-
kontakter och deltagit i återkommande rehabiliteringsinsatser. 
Domstolen konstaterade att ytterligare rehabiliteringsinsatser 
inte kunde antas leda till att hon kunde återgå i arbete på heltid. 

Enligt domstolen var det dock inte visat annat än att Jane 
inom överskådlig tid kunde förväntas återfå arbetsförmåga i 
ungefär sådan utsträckning som hon haft före augusti 2011, 
dvs halvtid. Detta förhållande ändrades inte av att hon efter 
uppsägningen inte hade återfått arbetsförmågan. Symtomen 
var delvis stressrelaterade och det kunde inte uteslutas att 
symptomen påverkades av att hon sagts upp.

Arbetsförmåga var således inte stadigvarande nedsatt och 
uppsägningen av Jane förklarades ogiltig. Kommunen ålades 
att betala 75 000 kronor i allmänt skadestånd till Jane. 
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Ansågs avskedad vid 
övergång av verksamhet

FRÅN  ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 46)

Övergången av en skolverksamhet från ett bolag 
till kommunens egen regi ansågs vara en verksam-
hetsövergång. Trots överenskommelse mellan 
bolaget och två lärare om att det inte fanns något 
avtalsförhållande mellan parterna gällde lärarnas 
anställningsavtal efter övergången. Då lärarna inte 
fick anställning hos kommunen ansågs de  
avskedade utan giltig grund.

Ett bolag bedrev vuxenutbildning på uppdrag av en kommun. 
Kommunen beslöt att från och med den 1 juli 2012 driva 
verksamheten i egen regi och sade därför upp avtalet med 
bolaget. Avtalet upphörde att gälla den 30 juni 2012. 

Bolaget sade i januari 2012 pga arbetsbrist upp två lärare. 
Dessa väckte talan mot bolaget vid tingsrätten och menade 
att uppsägningarna stred mot 7 § tredje stycket LAS efter-
som bolaget vid tidpunkten för uppsägningarna visste att 
verksamheten skulle övergå till kommunen. Bolaget och 
lärarna träffade en förlikning som bl a innebar att det efter 
den 30 juni 2012 inte förelåg något avtalsförhållande mellan 
parterna.

Lärarna gjorde genom sin fackliga organisation gällande 
att det skedde en övergång av bolagets verksamhet till 
kommunen den 1 juli 2012 och att kommunens vägran 
att då ge de båda lärarna arbete var att jämställa med 
avsked. 
 
Kommunen ansåg att det inte skett någon övergång av 
verksamhet och att lärarnas anställningar hos bolaget 
under alla förhållanden hade upphört 30 juni genom 
förlikningen. 
 
Övergång av verksamhet 
Beträffande frågan om det skett en övergång av verksam-
heten konstaterade Arbetsdomstolen att inriktningen av 
verksamheten hade bibehållits efter det att kommunen 
tog över. Undervisningen bedrevs i samma lokaler, med 
samma inventarier och under samma namn. Kommunen 
tog över tre av fem lärare samt ytterligare en person som 
hade en central roll för skolverksamheten. Skolan hade 
samma rektor som tidigare, betygen hanterades på  
samma sätt och målgruppen var densamma. Samman-
taget visade verksamheten en mycket hög grad av likhet 
såväl före som efter den 1 juli 2012 och det hade således 
skett en övergång av verksamhet från bolaget till  
kommunen.  

Förlikningen gällde inte  i förhållande till övertagaren 
Förlikningsöverenskommelsen mellan de båda lärarna 
och bolaget innebar att det efter den 30 juni inte förelåg 
något avtalsförhållande mellan lärarna och bolaget och 
att en av lärarna skulle få viss ersättning av bolaget om 
hon inte erhöll anställning hos kommunen från och med 
den 1 juli 2012. 
 
Enligt domstolen gav omständigheterna starkt stöd för att 
parterna avsåg att göra klart att lärarna efter verksam-
hetsförändringen inte hade anspråk på fortsatt  
anställning hos just bolaget. Överenskommelsen tog dock 
inte ställning till om lärarnas anställningar skulle övergå 
till kommunen till följd av en verksamhetsövergång.  
Överenskommelsen hindrade dem således inte från att 
göra anspråk på att deras anställningar skulle övergå. Att 
det i överenskommelsen angavs att den utgjorde en  
slutlig reglering av arbetstagarnas anställningsförhål-
lande förändrade inte denna slutsats, utan skrivelsen 
ansågs syfta till att parterna, dvs bolaget och lärarna, inte 
hade några krav mot varandra. 
 
Lärarnas anställningsavtal gällde således vid tidpunkten 
för verksamhetsövergången. Kommunens agerande att 
avvisa deras framställning om anställning var att jämställa 
med avskedande. Avskedandena förklarades ogiltiga och 
lärarna tilldömdes 80 000 kronor var i allmänt skadestånd 
samt ekonomiskt skadestånd motsvarande utebliven lön 
från och med juli 2012. 
 
Kommentar: Genom detta avgörande har det visat sig 
viktigt att när man tecknar överenskommelser om att en 
anställd ska sluta i bolaget och en verksamhetsövergång 
är förestående, också klargöra om den anställde inte kan 
ställa några krav på förvärvaren av verksamheten. 
 
I målet berörs kort frågan om parterna (Kommunen och 
lärarnas fackliga organisation) vid tidigare förhandling 
varit oense i bedömningen om övergången var en övergång 
av verksamhet eller inte. I sammanhanget framhåller 
domstolen att frågan om parterna är ense eller oense 
om det föreligger en verksamhetsövergång eller inte 
saknar betydelse för den rättsliga bedömningen om en 
verksamhetsövergång har ägt rum. Bestämmelserna i det 
EG-direktiv som ligger till grund för reglerna om verksam-
hetsövergång (Överlåtelsedirektivet direktiv 2001/23/EG) är 
tvingande i den meningen att det inte är möjligt att avvika 
från reglerna till nackdel för arbetstagarna. Parterna kan 
således inte med bindande verkan komma överens om att 
en planerad verksamhetsförändring inte utgör en övergång 
av verksamhet enligt 6b § LAS. I slutändan är det upp till 
domstolen att avgöra frågan.
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Bristande behörighet inte 
grund att avsluta  
anställning 
 

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 
  (AD 2014 nr 39) 
 

En anställd hade trott sig ha behörighet att undervisa 
i svenska och hade i ansökan felaktigt angett att hon 
hade aktuell behörighet. Den anställde hade dock inte 
svikligen förlett kommunen att anställa henne och 
anställningsavtalet var inte overksamt enligt 
förutsättningsläran. Kommunen hade inte rätt att 
avsluta anställningen. 
 
Beatrice erhöll i augusti 2012 en tillsvidareanställning 
som högstadielärare i svenska och engelska hos en 
kommun. Sedan det uppdagats att hon inte var behörig att 
undervisa i svenska hävde kommunen anställningsavtalet. 
 
Kommunen gjorde gällande att Beatrice i samband med 
anställningens ingående felaktigt hade uppgivit att hon 
hade erforderlig behörighet att undervisa i svenska och att 
hon därmed svikligen förlett kommunen att anställa 
henne. Enligt kommunen var anställningsavtalet ogiltigt/
overksamt enligt 30 § avtalslagen alternativt enligt 
förutsättningsläran. 
 
Beatrices fackförbund framhöll att Beatrice trodde att hon 
hade aktuell behörighet eftersom hon tidigare arbetat vid 
den aktuella skolan och andra skolor med undervisning i 
svenska. Beatrice hade enligt den tidigare gällande 
skollagen haft rätt att undervisa i svenska på högstadiet, 
och hon hade inte insett, och borde heller inte ha insett, 
att den nya skollagen från 2010 innebar att hon inte hade 
sådan behörighet. 
 
Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att rektorn 
vid anställningsintervjun inte hade ställt någon konkret  
fråga om Beatrices behörighet utan förlitat sig på  
Beatrices uppgift i ansökan. Den förklaring som  
Beatrice hade lämnat om varför hon angivit att hon hade 
behörigheten – att hon tidigare undervisat i svenska vid 
den aktuella skolan och andra skolor – var inte så 
osannolik att det gick att bortse från den. Kommunen 
hade inte heller styrkt att Beatrice insett att den  
lämnade uppgiften om behörighet var oriktig. 30 § 
avtalslagen var inte tillämplig. 
 
 
 
 

För att ett avtal ska anses overksamt enligt förutsättning-
släran krävs att den bristande förutsättningen var 
väsentlig för ena avtalsparten, att motparten åtminstone 
bort ha insett detta och att det dessutom finns särskilda 
omständigheter som talar för att avtalet ska anses 
overksamt. Beatrice borde ha insett att kommunen inte 
skulle ingått anställningsavtalet om kommunen känt till 
att hon saknade behörigheten. 
 
Det fanns dock inga särskilda omständigheter som borde 
leda till att avtalet skulle anses overksamt. Beatrice fick 
anses ha varit oaktsam när hon i ansökan uppgav att hon 
hade behörighet att undervisa i svenska. Mot bakgrund av 
ändringarna i skollagstiftningen hade det dock inte varit 
lätt att bedöma vilka behörighetskrav som gällde. Det 
hade heller inte framgått av Beatrices meritförteckning 
att hon hade behörigheten. Enligt domstolen var anställn-
ingsavtalet inte overksamt/ogiltigt med stöd av 
förutsättningsläran. 
 
Kommunen hade avskedat Beatrice utan laglig grund och 
avskedandet förklarades ogiltigt. Beatrice tilldömdes 
allmänt skadestånd med 75 000 kronor jämte visst 
ekonomiskt skadestånd.
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Pressmeddelandet och länk till hela utredningen hittar ni på: 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/18765/a/243831

Ny tidpunkt för  
faktureringen av  
deltidspension

DELTIDSPENSION 

Fora har nu meddelat en ny tidpunkt för när de kommer 
fakturera arbetsgivarna för deltidspensionen och för när 
de anställda kan göra eventuella val. Enligt informationen 
kommer första faktureringen att ske under andra kvartalet 
2015. I september 2014 kommer Fora att skicka ett brev till 
företagen med information om den första faktureringen.

Ny arbetsmiljörådgivare
ARBETSMILJÖ

Livsmedelsföretagen är glada att meddela att vi har  
rekryterat en ny arbetsmiljörådgivare, Gunilla Wallin.  
Gunilla har gedigen erfarenhet inom arbetsmiljöområdet och  
kommer att börja sin tjänst hos oss den 25 augusti. 

Utredning om  
inhyrning och 
företrädesrätt till åter-
anställning 
 - bemanningsföretag anlitas 
för att hantera variationer och 
lösa organisationsproblem, 
inte för att runda LAS 

UTREDNINGAR

Flertalet företag i Livsmedelsbranschen har behov av och 
använder sig av bemanningsföretag. Många kollektivavtal på 
svenska arbetsmarknaden innehåller bestämmelser som 
berör frågan om anlitande av bemanningsföretag när det 
finns anställda som har företrädesrätt till återanställning. 
I Livsmedelsavtalet regleras detta i Bilaga I.

I juli presenterades en statlig utredning om inhyrning och 
företrädesrätt till återanställning: betänkande SOU 2014:55. 
Utredningens uppdrag var i huvudsak att undersöka i vilken 
omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i  
situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har 
företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskydd-
slagen. Uppdraget omfattade också att belysa den funktion 
bemanningsföretagen har för en väl fungerande arbets-
marknad. Sammanfattningsvis kom utredningen fram till 
att bemanningsföretag anlitas för att hantera variationer och 
lösa organisationsproblem - inte för att runda reglerna i LAS. 

I pressmeddelandet från Arbetsmarknadsdepartementet 
framgår följande:

”Utredningen konstaterar att endast 1,5 procent av den  
sysselsatta befolkningen i Sverige arbetar i ett bemannings-
företag. Antalet inhyrda på svensk arbetsmarknad är således 
av begränsad omfattning.

Genom olika genomförda undersökningar konstaterar 
utredningen att inhyrningar av personal från bemannings-
företag i situationer där arbetstagare som tidigare har 
sagts upp har företrädesrätt till återanställning är säll-
synta. Från fackligt håll, särskilt inom mediebranschen, 
uppges emellertid att inhyrning när det finns personer med 
företrädesrätt till återanställning förekommer i viss mån. 
(...)

När det gäller bemanningsföretagens funktion för en väl 
fungerande arbetsmarknad har framkommit att möjligheten 
att kunna hyra in personal från bemanningsföretag har stor 
betydelse för arbetsgivare inom såväl privat som offentlig 
sektor. De skäl som ofta anges är behov av flexibilitet särskilt 
vid upp- och nedgång i efterfrågan, behov av specialister samt 
ett sätt att lösa hastigt uppkomna situationer.”

Med hänvisning till det s.k. ABU Garciamålet, AD 2003 nr 
4, redovisar utredningen också rättsläget på följande sätt: 
”Domstolen har i avgörandet uttalat att det inte finns något 
generellt förbud för en arbetsgivare att hyra in arbetskraft 
under tid då tidigare anställda har företrädesrätt till åter- 
anställning. Emellertid har domstolen i avgörandet uttalat att 
det inte kan uteslutas att det kan finnas situationer där det 
föreligger omständigheter som föranleder att inhyrningen 
av arbetskraft bör betraktas som ett otillåtet kringgående 
av företrädesrättsreglerna.” Av Arbetsdomstolens praxis 
framgår att ett otillbörligt kringgående bara kan föreligga om 
syftet med beslutet om inhyrning varit att kringgå reglerna 
om företrädesrätten och att handlandet med hänsyn till om-
ständigheterna i det enskilda fallet framstår som otillbörligt.
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HÖSTENS KURSER FÖR MEDLEMSFÖRETAGEN

ARBETSRÄTTSKURS I OKTOBER  
- SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 SEPTEMBER

Under två dagar får du som arbetar som personalchef/
ansvarig, VD eller på annat sätt ansvarar för  

personalfrågor stifta bekantskap med de vanligaste 
lagarna som reglerar förhållandet mellan arbets- 

givare och anställd/fackförening. I kursen knyts även 
an till de kollektivavtal som gäller för  

Livsmedelsföretagens medlemsföretag.

Kursen består av korta genomgångar av lagar och 
avtal som varvas med grupparbeten. Lagarna gås 

igenom utifrån en praktisk infallsvinkel och  
exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. De regler 

som särskilt behandlas är de som rör anställning och 
uppsägning, lagen om anställningsskydd (LAS). Även 

relationer till de fackliga organisationerna kommer att 
behandlas. I samband därmed kommer bland annat 

medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemanna-
lagen (FML) att beröras.

När: 15-16 oktober 2014
Var: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm
Sista anmälningdag: 1 september 2014

FÖRHANDLINGSKURS I NOVEMBER 
Välkomna på förhandlingskurs den 19-20 november 

2014. Kursen riktar sig främst till er på  
medlemsföretagen som genomför och deltar i lokala 

MBLförhandlingar på arbetsplatserna.

Syftet med kursen är att ge er som förhandlar både 
teoretiska och praktiska kunskaper om förhandling. Vi 

går också igenom regelverket i  
medbestämmandelagen, förtroendemannalagen och 

våra kollektivavtal.

Kursen hålls av förhandlare från Livsmedels-företagen 
som har stor praktisk erfarenhet av förhandlingar. En 

betydande del av tiden ägnas åt diskussioner, praktiska 
exempel samt rollspel. För att få ut så mycket som 

möjligt av utbildningen bör du gått vår kurs i Arbetsrätt 
eller ha motsvarande kunskaper om arbetsrätt och 

kollektivavtal.

När: 19-20 november 2014
Var: Sigtuna Stads Hotell, Sigtuna

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2014

Ytterligare information om kurserna, anmälnings-
formulär och kontakt- och prisuppgifter finns på vår 

webbplats, www.livsmedelsforetagen.se.
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Detta nyhetsbrev ger en lägesrapport över marknadsförutsättningarna för den 
svenska livsmedelsproduktionen samt redovisar utfallet i vår återkommande 

konjunkturenkät, vilken går ut till ett urval av medlemsföretagen. Konjunkturbrevet 
publiceras minst två gånger per år och är kostnadsfritt för alla Livsmedelsföretagens 
medlemsföretag. Du som är intresserad meddelar det enklast genom ett mail till 

medlem@li.se med angivande av din e-post samt nyhetsbrevets namn.

ARBETSGIVARNYTT
I ArbetsgivarNytt informerar Livsmedelsföretagen fortlöpande om nyheter inom 

arbetsrätt och Arbetsdomstolens domar sammanfattas och kommenteras.  
ArbetsgivarNytt kommer ut med ca 7 nummer per år. 

Redaktör för ArbetsgivarNytt: Linnéa Eriksson, Livsmedelsföretagen

Box 556 80, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm

  08-762 65 00     info@livsmedelsforetagen.se

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
På Facebook: www.facebook.com/livsmedelsforetagen och på Twitter: @livsmedel


