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  (AD 2014 nr 26)

Bolaget hade uppfyllt sin omplaceringss-
kyldighet och vidtagit skäliga stöd- och 
anpassningsåtgärder vid uppsägning av 
anställd pga bristande prestation. Diskrim-
inering förelåg inte. 

Ken var sedan 1970-talet anställd hos ett före-
tag inom plastindustrin. Han sades upp 2013 
på grund av personliga förhållanden. Han 
hade tidigare kört truck men arbetade sedan 
2010 i produktionen. Enligt bolaget kunde 
han inte längre utföra några arbetsuppgifter 
av betydelse. Ken led sedan några år tillbaks 
av sömnapné.

Hans fackförbund hade ogiltigförklarat up-
psägningen och även anfört att den utgjorde 
direkt diskriminering pga funktionshinder.

Utredningen visade att Ken hade haft anpas-
sade, lättare arbetsuppgifter och anpassade 
arbetstider men trots detta under flera års tid 
presterat väsentligt sämre än andra arbet-
stagare. Han hade inte varit sjukskriven för 
sömnapné och bolaget hade inte känt till att 
han inte var färdigbehandlad för dessa besvär. 
Förbundet hade inte heller angivit någon stöd- 
eller anpassningsåtgärd som bolaget hade 
kunnat vidta utöver de anpassade arbetsup-
pgifterna och arbetstiderna. Inget tydde på 
att Kens arbetsprestationer skulle komma att 
förbättras med ytterligare åtgärder i framtiden. 
Vidare visade utredningen att det inte hade 
funnits någon omplaceringsmöjlighet.

Bolaget hade sammanfattningsvis uppfyllt sin 
omplaceringsskyldighet och vidtagit de skäliga 
stöd- och anpassningsåtgärder som varit möj-
liga. Det var också visat att Ken hade sagts upp 
enbart på grund av dåliga arbetsprestationer, 

inte på grund av sömnapné och han hade 
således inte diskriminerats. Uppsägningen 
godtogs.

KOMMENTAR: För att en uppsägning pga dåliga 
arbetsprestationer ska vara sakligt grundad 
ska prestationen väsentligt understiga vad 
arbetsgivaren normalt borde kunna räkna 
med. Att en arbetstagares arbetsförmåga är 
nedsatt till följd av ålder, sjukdom eller skada 
utgör saklig grund för uppsägning endast om 
nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren 
varaktigt inte längre kan utföra arbete av någon 
betydelse för arbetsgivaren. Om arbetstagaren 
är sjuk måste arbetsgivaren göra en nog-
grann utredning av möjliga rehabiliterings- 
och anpassningsåtgärder och möjligheter till 
omplacering. Om en arbetstagare har nedsatt 
arbetsförmåga till följd av en skada eller sjuk-
dom får arbetsgivaren således inte säga upp 
arbetstagaren om det är skäligt att kräva att 
arbetsgivaren anpassar arbetet eller vidtar 
andra åtgärder som möjliggör för arbetstagaren 
att fortsätta arbetet.  Det krävs dock i princip 
inte att arbetsgivaren genom organisatoriska 
åtgärder inrättar nya befattningar för att skapa 
omplaceringsmöjligheter.

ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00.
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Felaktiga  
kassainslagningar var 
avskedsgrund

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 
  (AD 2014 nr 24) 

Lokalvårdare som gjort felaktiga kassainslagningar som 
inneburit redovisningsmässig brist i kassan avskedades 

Avskedet godtogs. 

Jessica var anställd som lokalvårdare hos en Folkets Hus-
förening. Hon avskedades därför att hon enligt föreningen 
under en period om fem månader vid nio tillfällen hade 
gjort kassaregistreringar avseende luncher i föreningens 
restaurang utan att några luncher hade sålts. Därmed hade 
en redovisningsmässig kassabrist uppstått. Jessicas fackliga 
organisation medgav att det skett felaktiga kassainslagnin-
gar men menade att det inte var Jessica som gjort dessa 
registreringar. Avskedandet var därför inte lagligen grundat.

Utredningen visade att kassaregistreringarna gjorts tidigt 
på morgnarna, att det fanns ett tidsmässigt samband mel-
lan registeringarna och Jessicas instämplingstider och att 
Jessica varit den enda som varit instämplad på arbetet när 
registeringarna gjorts. Dessa omständigheter talade med 
styrka för att det var Jessica som gjort registreringarna. 
Enligt Arbetsdomstolen var det dock inte uteslutet att det 
kunde ha varit någon annan som gjort kassaregistrerin-
garna. Vad som skett vid den senaste incidenten blev därför 
av betydelse. En kassainslagning hade då gjorts strax efter 
att Jessica stämplat in. Den morgonen hade två personer 
vistats i lokalen, Jessica och föreståndaren Anders. Anders 
hade uppgivit att Jessica hade gjort registreringen vilket 
Jessica förnekade. Domstolen fann anledning att sätta tilltro 
till Anders uppgifter om att det var Jessica som gjort den 
senaste kassainslagningen. Även om Jessicas motiv inte var 
klarlagt, var det visat att det var hon som gjort den senaste 
kassainslagningen och att det därmed även varit hon som 
gjort de tidigare kassainslagningarna. Föreningen uppgav inte 
att man hade lidit någon ekonomisk skada. Däremot hade 
föreningen drabbats av skada genom att kassaregisteringen 
påverkats, dvs att det hade uppkommit en redovisningsmässig 
brist i kassan, och att övriga anställda i restaurangen trott 
att det var deras fel att kassabristen uppstått. 

Arbetsdomstolen fann att Jessica grovt hade åsidosatt sina 
åligganden mot arbetsgivaren. Avskedandet godtogs. 

Jessicas fackliga organisation medgav att det skett felaktiga 
kassainslagningar men menade att det inte var Jessica 
som gjort dessa registreringar. Avskedandet var därför inte 
lagligen grundat.

Utredningen visade att kassaregistreringarna gjorts tidigt 
på morgnarna, att det fanns ett tidsmässigt samband mel-
lan registeringarna och Jessicas instämplingstider och att 
Jessica varit den enda som varit instämplad på arbetet när 
registeringarna gjorts. Dessa omständigheter talade med 
styrka för att det var Jessica som gjort registreringarna. 
Enligt Arbetsdomstolen var det dock inte uteslutet att det 
kunde ha varit någon annan som gjort kassaregistrerin-
garna. Vad som skett vid den senaste incidenten blev därför 
av betydelse. En kassainslagning hade då gjorts strax efter 
att Jessica stämplat in. Den morgonen hade två personer 
vistats i lokalen, Jessica och föreståndaren Anders. Anders 
hade uppgivit att Jessica hade gjort registreringen vilket 
Jessica förnekade. 

Domstolen fann anledning att sätta tilltro till Anders uppgifter 
om att det var Jessica som gjort den senaste kassainslagnin-
gen. Även om Jessicas motiv inte var klarlagt, var det visat 
att det var hon som gjort den senaste kassainslagningen 
och att det därmed även varit hon som gjort de tidigare kas-
sainslagningarna. Föreningen uppgav inte att man hade lidit 
någon ekonomisk skada. Däremot hade föreningen drabbats 
av skada genom att kassaregisteringen påverkats, dvs att det 
hade uppkommit en redovisningsmässig brist i kassan, och 
att övriga anställda i restaurangen trott att det var deras fel 
att kassabristen uppstått. Arbetsdomstolen fann att Jessica 
grovt hade åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. 
Avskedandet godtogs. 
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FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 

Gravid blev  
diskriminerad

När den arbetssökande meddelade att hon var gravid 
avbröts rekryteringen avseende henne, vilket innebar 
könsdiskriminering och var i strid mot föräldraledighet-
slagen. Kvinnan fick ett skadestånd om 50 000 kronor.

Eva sökte en av två anställningar som biståndshandläg-
gare hos en kommun. När hon berättade att hon var gravid 
och inom kort skulle vara föräldraledig avbröt kommunen 
rekryteringsförfarandet avseende Eva och hon fick inte 
komma på intervju. Kommunen förklarade att kommunen 
inte längre var intresserad av hennes ansökan och att hon 
var välkommen att återkomma efter föräldraledigheten. 
Det var ostridigt i målet att Eva missgynnades i strid mot 
diskrimineringslagen (diskriminering pga kön) och föräldral-
edighetslagen när kommunen avbröt rekryteringsförfarandet 
i förhållande till henne. 

Tvisten gällde storleken på ersättningen. Diskriminering-
sombudsmannen, som dock inte gjorde gällande att Eva 
skulle ha kommit i fråga för någon av anställningarna, 
krävde 75 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt 
skadestånd. Kommunen medgav att betala 40 000 kronor 
till Eva. Arbetsdomstolen konstaterade att Eva inte hade 
gått miste om en anställning. Eva uppfyllde inte de krav 
som ställdes för anställningarna och hon skulle således 
inte skulle ha kommit i fråga för dessa. Ett avbrytande av 
en rekrytering i förhållande till en arbetssökande som inte 
skulle ha kommit i fråga för det sökta arbetet utgör typiskt 
sett en mindre allvarlig form av diskriminering. De praktiska 
konsekvenserna hade varit mycket begränsade och den 
missgynnande behandlingen hade inte skett offentligt utan 
i ett telefonsamtal. Kommunen hade inte hade för avsikt 
att diskriminera Eva. Diskrimineringsersättningen och det 
allmänna skadeståndet bestämdes till ett gemensamt belopp. 
Med hänsyn till preventiva aspekterna fann domstolen att 
detta belopp skulle vara 50 000 kronor.

KOMMENTAR: Enligt diskrimineringslagen är diskriminering 
förbjuden bland annat pga kön (kön är en av sju diskrim-
ineringsgrunder i lagen). Eftersom det endast är kvinnor 
som kan bli gravida har ett missgynnande pga graviditet ett 
direkt samband med kön och ett missgynnande kopplat till 
graviditet utgör alltså könsdiskriminering. Det är inte bara 
de som redan är anställda som enligt diskrimineringslagen 
är skyddade mot diskriminering i arbetslivet. I det aktuella 
fallet var kvinnan arbetssökande. Enligt diskriminering-
slagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos 

arbetsgivaren 1) är arbetstagare, 2) gör en förfrågan om 
eller söker arbete, 3) söker eller fullgör praktik, eller 4) står 
till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd 
eller inlånad arbetskraft. Notera att redan den som gör en 
förfrågan hos arbetsgivaren om det finns eller kommer att 
finnas några lediga/utlysta tjänster omfattas av reglerna, 
samt även den som rent faktiskt söker ett arbete (så som i 
det aktuella fallet). Även de som arbetsgivaren anlitar genom 
bemanningsföretag eller de som genom bemanningsföretag 
står till arbetsgivarens förfogande omfattas av reglerna och 
skyddas av lagen. 

Överträtt behörighet 
– avsked godtogs

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 

Grund för avsked förelåg då fastighetschef på kom-
munen överträtt sin befogenhet vid tecknade av avtal 
samt lämnat direkt vilseledande uppgifter om samma 
avtal.

Linda var anställd som fastighetschef hos en kommun. Enligt 
kommunen hade Linda misskött den ekonomiska förvaltnin-
gen, attesterat bluffakturor uppgående till ca två miljoner 
kronor och i strid mot gällande föreskrifter tecknat avtal 
uppgående till mångmiljonbelopp med ett energikonsult-
företag, vilket ledde till att hon avskedades. Lindas fackliga 
organisation menade att det inte ens funnits saklig grund 
för uppsägning.

Arbetsdomstolen fann det utrett att Linda tecknat mångmil-
jonavtalet med konsultbolaget trots att hon måste ha insett 
att hon inte fick göra det på egen hand och att hon inte heller 
hade förvaltningschefens uppdrag eller godkännande att göra 
det. Detta var helt oförenligt med Lindas anställning. Hon 
hade vidare på direkt fråga från förvaltningschefen lämnat 
vilseledande uppgifter till förvaltningschefen om avtalets 
ekonomiska innebörd. 

Mot bakgrund av detta hade Linda grovt åsidosatt sina 
åligganden mot kommunen, och kommunen hade därför 
haft grund för att avskeda henne. Det saknades således 
skäl att för domstolen pröva vad kommunen i övrigt anfört 
(avseende ekonomiska förvaltningen och bluffakturor) som 
grund för avsked. 

(AD 2014 nr 19) 

(AD 2014 nr 22) 
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Kollektivavtal fyllde inte 
ut anställningsavtal

 
      (AD 2014 nr 31) 

 
Kollektivavtal som bundit företag men som inte hade 
tillämpats på företaget hade inte utfyllande verkan för 
oorganiserad. Den fackliga organisationen hade dock 
rätt till skadestånd för att avtalet inte hade tillämpats.

Fatima var anställd som konditor vid ett konditori. Bolaget 
var bundet av kollektivavtal under tidsperioden februari 
2011 – januari 2012. Fatima var oorganiserad under denna 
tid. Förbundet menade att kollektivavtalets regler fyllde ut 
Fatimas anställningsavtal. Hon hade inte erhållit den lön 
och vissa tillägg som kollektivavtalet föreskrev. Förbundet 
yrkade mot denna bakgrund ersättning till Fatima och allmänt 
skadestånd för egen del. 

Bolaget medgav att Fatima hade erhållit lägre lön än vad 
som följde av kollektivavtalet och att vissa tillägg inte hade 
utgivits alls. Emellertid hade kollektivavtalet inte tillämpats 
vid konditoriet bla då företaget inledningsvis inte kände till 
att det var bundet av avtalet. Enligt bolaget hade någon 
utfyllnad därför inte skett.

Arbetsdomstolen konstaterade att en förutsättning för att 
ett kollektivavtal ska få en utfyllande verkan på en oorgan-
iserad arbetstagares anställningsavtal är att kollektivavtalet 
faktiskt har tillämpats. Det var visat att kollektivavtalet inte 
hade tillämpats på någon anställd varför någon utfyllnad 
av Fatimas anställningsavtal inte hade skett. Yrkandet om 
ersättning till Fatima avslogs.

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 

Bolaget hade dock varit skyldigt gentemot förbundet att til-
lämpa kollektivavtalet på Fatima. Vid bestämmandet av det 
allmänna skadeståndet till förbundet tog domstolen hänsyn 
till att bolaget gjort en betydande besparing genom att under 
knappt ett år betala för låg lön och underlåta att utge vissa 
tillägg. Domstolen bestämde det allmänna skadeståndet till 
förbundet till 80 000 kronor.

KOMMENTAR: Notera att medlemmar i Livsmedelsföreta-
gen har en skyldighet att tillämpa aktuella kollektivavtal 
på företaget. För det fall ett medlemsföretag inte tillämpar 
kollektivavtalen innebär det skadeståndsskyldighet mot 
facket. För företag som tillämpar ett kollektivavtal har 
avtalet en så kallad normerande verkan för arbetstagare 
som inte är med i det kollektivavtalsslutande facket. Detta 
innebär att arbetsgivaren ska tillämpa villkoren i avtalet även 
på anställda som är oorganiserade eller medlem i annat 
fack. Effekten blir att villkoren i kollektivavtalet alltså ska 
tillämpas på alla anställda som arbetar inom området för 
det aktuella kollektivavtalet.

 
Ingen övergång av 
verksamhet eller ålders-
diskriminering
          (AD 2014 nr 28) (mellandom) 

 
När avtalet med städföretaget avslutades fortsatte SJ 
att städa i egen regi. Detta utgjorde ingen övergång av 
verksamhet och de tidigare anställda hos städföretaget, 
som inte fått anställning hos SJ, hade inte heller blivit 
åldersdiskriminerade. 

SJ hade anlitat ett städföretag för städning av tåg. Efter på-
pekanden om bristfällig städning sade städföretaget själva 
upp avtalet och de anställda som arbetade med städningen 
sades upp. SJ beslutade att fortsätta städningen i egen regi. 
Vissa av de anställda hos städföretaget erbjöds anställning 
hos SJ och i övrigt nyanställde SJ ett antal arbetstagare för 
städverksamheten.

En facklig organisation menade att det varit fråga om en 
övergång av verksamhet och att de anställda hos städföretaget 
som inte erhöll fortsatt anställning hos SJ hade avskedats av 
SJ. Vidare gjorde organisationen gällande att SJ hade utsatt 
ett antal arbetstagare hos städföretaget för åldersdiskrim-
inering dels genom att avisa en begäran om att överta de 
uppsagda arbetstagarna dels genom att i rekryteringen inte 
erbjuda de uppsagda personerna de anställningar de sökt.

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 
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allmänna skadeståndet till förbundet tog domstolen hänsyn 
till att bolaget gjort en betydande besparing genom att under 
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När avtalet med städföretaget avslutades fortsatte SJ 
att städa i egen regi. Detta utgjorde ingen övergång av 
verksamhet och de tidigare anställda hos städföretaget, 
som inte fått anställning hos SJ, hade inte heller blivit 
åldersdiskriminerade. 

SJ hade anlitat ett städföretag för städning av tåg. Efter på-
pekanden om bristfällig städning sade städföretaget själva 
upp avtalet och de anställda som arbetade med städningen 
sades upp. SJ beslutade att fortsätta städningen i egen regi. 
Vissa av de anställda hos städföretaget erbjöds anställning 
hos SJ och i övrigt nyanställde SJ ett antal arbetstagare för 
städverksamheten.

En facklig organisation menade att det varit fråga om en 
övergång av verksamhet och att de anställda hos städföretaget 
som inte erhöll fortsatt anställning hos SJ hade avskedats av 
SJ. Vidare gjorde organisationen gällande att SJ hade utsatt 
ett antal arbetstagare hos städföretaget för åldersdiskrim-
inering dels genom att avisa en begäran om att överta de 
uppsagda arbetstagarna dels genom att i rekryteringen inte 
erbjuda de uppsagda personerna de anställningar de sökt.

Övergång av verksamhet?

Utredningen visade att SJ i viss utsträckning använde samma 
lokaler som tidigare använts av städföretaget. De lokaler 
som SJ tog över efter städföretaget (bla omklädnings- och 
uppehållsrum och förråd) hade dock inte sådan betydelse 
för städverksamhetens identitet att lokalerna kunde tillmä-
tas någon nämnvärd betydelse vid bedömningen av om det 
skett en övergång av verksamhet. SJ hade i övrigt inte tagit 
över några tillgångar, varför huvudfrågan var om SJ tagit 
över huvuddelen av personalstyrkan såvitt avsåg antal och 
kompetens. 

Av det totala antalet anställda hos städföretaget fick unge-
fär en tredjedel anställning hos SJ. Även med beaktande 
av att några av dessa anställda hade haft arbetsledande 
befattningar hos städföretaget, var domstolens bedömning 
att SJ inte hade övertagit huvuddelen av personalstyrkan 
och att städverksamheten vid de tre depåerna inte hade 
behållit sin identitet. 

Någon verksamhetsövergång hade således inte skett mellan 
städföretaget och SJ.

Åldersdiskriminering?

SJ hade erhållit en förteckning från den fackliga organ-
isationen med uppgift om utbildning och ålder för ett antal 
arbetstagare som hade varit anställda hos städföretaget. 
Enligt organisationen utgjorde denna förteckning ett erb-
judande till SJ om att ta över arbetstagarna. SJ hade dock 
nyrekryterat ett antal personer med avsevärt lägre genom-
snittsålder. Enligt organisationen hade SJ genom att avvisa 
begäran om att överta arbetstagarna diskriminerat dessa 
på grund av ålder.

Enligt domstolen gav dock dessa omständigheter inte an-
ledning att anta att SJ:s beslut att inte ta över arbetstagarna 
berodde på deras ålder. SJ hade visat att beslutet berodde 
på missnöje med hur städarbetet tidigare hade utförts. De 
berörda arbetstagarna hade inte åldersdiskriminerats.

Den fackliga organisation menade vidare att 50 personer 
som varit anställda hos städföretaget hade sökt anställn-
ing hos SJ men inte fått anställning beroende på sin ålder. 
Utredningen visade att SJ vid rekryteringen hade lagt stor 
vikt vid personliga egenskaper, såsom motivation för arbetet 
och samarbetsförmåga, för att förbättra städkvaliten. SJ 
hade tillmätt personliga egenskaper större vikt än tidigare 
städerfarenhet. Det förhållandet att de aktuella arbetstagarna 
hade erfarenhet av städarbete, vilket många av de som erhöll 
anställning saknade, medförde mot denna bakgrund inte att 
de befann sig i en jämförbar situation med de som erhöll 
anställning. Arbetstagarna hade inte heller på denna grund 
åldersdiskriminerats.

KOMMENTAR: Vi har tidigare kommenterat vad bedömn-
ingen om det föreligger en verksamhetsövergång grundar 
sig på, (se Arbetsgivarnytt september 2013 nr4). Frågan 
om en situation utgör en verksamhetsövergång eller inte 
aktualiseras ständigt i våra medlemsföretag varför vi tar 
upp frågan på nytt. 

Frågan om det föreligger en övergång av verksamhet blir 
aktuell vid en inkråmsöverlåtelse från ett företag till ett 
annat (dvs när tillgångar och/eller personal övergår till ett 
annat företag). Då ägandet av ett bolag övergår från en part 
till en annan genom försäljning av bolagets aktier (bolaget 
som helhet eller del av bolagets aktier) är detta inte en 
verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening, och frågan 
får i sådant fall hanteras från andra utgångspunkter. 

Regler om vad som gäller för anställningar och kollektivavtal 
vid en verksamhetsövergång finns bla i 6b § LAS och 28 § 
MBL. Nämnda bestämmelser innehåller dock ingen närmare 
definition av vad som menas med en verksamhetsövergång. 
Det EG-direktiv (överlåtelsedirektivet) som implementerades 
genom de nämnda bestämmelserna i LAS och MBL stadgar 
att en övergång av verksamhet förutsätter att en ekonomisk 
enhet övergår till en annan arbetsgivare och att enheten vid 
övergången behåller sin identitet. Innebörden av begreppet 
har i ett stort antal fall behandlats av såväl EU-domstolen 
som Arbetsdomstolen. I praxis från Arbetsdomstolen har 
man bland annat sammanfattat det så att med ekomimisk 
enhet avses en organiserad gruppering av tillgångar vars 
syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet. Det ska vara 
frågan om en organisation av personer och tillgångar som 
är tillräckligt strukturerad och oberoende och som kan 
bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt 
syfte eftersträvas. För att det ska vara fråga om en övergång 
av verksamhet krävs det att enheten behåller sin identitet 
efter det att verksamheten fortsätter eller återupptas. 
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Vid frågan om det föreligger en övergång av verksamhet 
görs en helhetsbedömning av alla omständigheter i fallet. 
Praxis från EU-domstolen har fastställt 7 kriterier (de sk. 
Spijkers-kriterierna) för bedömningen. Dessa är 1) arten av 
företag eller verksamhet, 2) frågan om företagets materiella 
tillgångar har övertagits (byggnader, lösöre etc.), 3) frågan 
om företagets immateriella tillgångar har övertagits (var-
umärken etc.) 4) om majoriteten av de anställda har tagits 
över av den nya arbetsgivaren (och om nyckelpersoner tagits 
över), 5) om kunderna har tagits över eller inte, 6) graden 
av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, 
7) och i förekommande fall den tidsperiod under vilken 
verksamheten har legat nere. 

De nämnda kriterierna är delar av den helhetsbedömning 
som ska göras och kan därför inte bedömas var för sig. 
Bedömningen om det föreligger en verksamhetsövergång 
eller inte är ofta mycket svårt att göra och ni är hjärtligt 
välkomna att höra av er till oss på Livsmedelsföretagen för 
hjälp i denna fråga.

Fel att häva VD:s  
anställningsavtal

     (AD 2014 nr 20)

VD hade inte grovt åsidosatt sina åligganden mot bo-
laget under uppsägningstiden och bolaget hade därför 
inte grund för att under uppsägningstiden omedelbart 
häva anställningsavtalet.

Yngve var sedan september 2008 anställd som verkställande 
direktör hos ett dataföretag. I juni 2009 sade bolaget upp 
anställningsavtalet och hävde därefter, under uppsägning-
stiden, anställningen med omedelbar verkan. Enligt Yngve 
hade bolaget inte haft rätt att häva anställningsavtalet. Yngve 
yrkade därför ekonomiskt skadestånd motsvarande lön och 
andra ersättningar för resterande uppsägningstid. 

Bolaget menade att Yngve överskridit sin befogenhet i sam-
band med ingående av ett avtal med bolaget A, att Yngve 
ingått avtal med bolaget B utan att sätta sig in i avtalet 
och dess uppsägningsbestämmelser, att Yngve undanhål-
lit styrelsen information om avtalen och att Yngve raderat 
bolagets information från en dator. Bolaget ansåg att Yngve 
grovt hade åsidosatt sina åligganden mot bolaget och att 
det därför hade funnits grund för hävning. Bolaget krävde 
även skadestånd av Yngve då bolaget ansåg att han orsakat 
bolaget skada genom felaktigt agerande när avtalet med 
bolaget B avslutades.

Arbetsdomstolen konstaterade att Yngve inte omfattades av 
lagen om anställningsskydd och att frågan om bolagets rätt 
att häva anställningsavtalet därför skulle bedömas utifrån 
allmänna avtalsrättsliga principer om parts rätt att vid 
kontraktsbrott häva ett avtal som gäller tillsvidare. Dessa 
principer innebär att ett anställningsavtal får hävas vid ett 
väsentligt avtalsbrott från den anställdes sida. 

Domstolen fann att Yngve inte grovt hade åsidosatt sina ålig-
ganden mot bolaget vad avsåg avtalen med bolagen A och 
B. Förseelsen avseende datorn hade inträffat efter det att 
anställningsavtalet hade hävts och kunde därför inte läggas 
till grund för hävningen. Det hade sammantaget inte funnits 
grund för att häva Yngves anställningsavtal. Bolagets yrkande 
om skadestånd ogillades eftersom Yngve inte kunde lastas 
för att bolaget blev ersättningsskyldigt gentemot bolaget B.

Bolaget ålades att för resterande del av uppsägningstiden 
utge ekonomiskt skadestånd till Yngve motsvarande lön och 
semesterersättning samt att inbetala pensionspremier till 
försäkringsbolaget, jämte ränta. 

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 
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Sanktionsavgifter i  
arbetsmiljölagstiftningen
Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sank-
tionsavgifter i kraft . Tidigare har flera bestämmelser i 
arbetsmiljölagstiftningen varit straffsanktionerade och 
förenade med böter. En statlig utredning har konstaterat 
att böter inte är det mest effektiva sättet för att uppnå en 
bättre arbetsmiljö. Riksdagen har därför beslutat att göra 
en lagändring så att det blir fler sanktionsavgifter i stäl-
let. Som arbetsgivare och ansvarig för arbetsmiljön är det 
viktigt att veta vilka bestämmelser som är förenade med 
sanktionsavgift och hur dessa sanktionsavgifter ska tas ut.

Avgifterna kommer att vara differentierade, vilket innebär 
att större företag kommer att få högre sanktioner vid över-
trädelse än mindre företag. Arbetsgivare med 500 eller fler 
anställda kommer att betala maximal avgift.

Mer information om vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
som kommer att bli belagda med sanktionsavgift och hur 
mycket det gäller finns beskrivet på Arbetsmiljöverkets sida: 
http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter/

 Boka in er på ”Gilla Jobbet” den 22-23 oktober 2014

Den 22-23 oktober 2014 arrangerar Prevent och AFA 
Försäkring i samarbete med parterna Sveriges största 
mötesplats om arbetsmiljö “Gilla Jobbet”. Programmet 
växer fram för varje dag som går. Läs mer om programmet 
och anmäl er på www.gillajobbet.se

ARBETSMILJÖ 

Deltidspension
Fora skjuter fram faktureringen av deltidspension.

Vi har fått information från Fora om att de måste skjuta fram 
implementeringen av flera partsdrivna projekt däribland del-
pensionen, detta pga en incident hos Fora under våren. Detta 
innebär att ni som arbetsgivare inte kommer att faktureras 
för delpensionen i juni och de anställda kommer inte heller 
kunna göra aktuella val. Fora beklagar fördröjningen och 
kommer så snart det är möjligt återkomma med ny tidpunkt 
för implementeringen och fakturering. 

Vi på Livsmedelsföretagen återkommer självklart så snart 
vi vet mer om tidpunkt för första fakturering m.m.

HÖSTENS KURSER FÖR MEDLEMSFÖRETAGEN

Förhandlingskurs

Välkomna på förhandlingskurs 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 teo-
retiska och praktiska kunskaper i konsten att förhandla. Vi 
går också igenom regelverket i medbestämmandelagen, 
förtroendemannalagen och våra kollektivavtal.

Kursen hålls av förhandlare från Livsmedelsföretagen 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 utbildnin-
gen 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

Ytterligare information om anmälan, kostnad m.m.  
se vår webbplats: http://www.livsmedelsforetagen.se/
medlem/seminarier-och-utbildningar/kurs-i-forhandling/

Arbetsrättskurs 

Under hösten kommer vi som vanligt att erbjuda en tvådagar-
skurs i Arbetsrätt. Kursen kommer hållas 15-16 oktober 
2014 någonstans i området runt Stockholm. Exakt plats för 
kursen kommer bestämmas inom kort och mer information 
kommer finnas tillgängligt på vår webbplats mycket snart.

HÖSTENS KURSER FÖR 
MEDLEMSFÖRETAG
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