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Nej till behandling 
inte grund för 
uppsägning om 
jobbet sköts

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 3)

Johnny hade vid uppsägningstillfället varit 
nykter på arbetet under fem månader. 
Mot bakgrund av detta utgjorde tidigare 
tillfällen av alkoholpåverkan på jobbet och 
att han nu nekande till alkoholavvänjande 
behandling inte grund för uppsägning.

Johnny sades upp från sin anställning i sep-
tember 2011. Av utredningen framgick det att 
Johnny hade haft alkoholproblem. Det hade 
dock inte gjorts gällande att Johnny skulle 
lidit av alkoholsjukdom. Parterna i målet 
var överens om att Johnny hade misskött sig 
genom att komma alkoholpåverkad till arbetet 
vid flera tillfällen 2009 och 2010 och att han 
även brutit mot en behandlingsöverenskom-
melse träffad i januari 2011 genom att efter 
att denna träffats vara alkoholpåverkad fyra 
gånger vid kontroller hos företagshälsovården. 
Johnny hade även nekat till att delta i av 
läkare rekommenderad alkoholavvänjande 
behandling.  Frågan i målet var om det förelåg 
saklig grund för uppsägning.

Domstolen framhöll att bedömning om det 
föreligger saklig grund för uppsägning nor-
malt även ska innefatta en prognos, utifrån 
arbetatagarens agerande, om arbetstagarens 
lämplighet för fortsatt anställning. Från april 
2011 till uppsägningen i september 2011 hade 
Johnny inte varit alkoholpåverkad på arbetet. 
Enligt domstolen verkade behandlingsöve-
renskommelsen som träffades i januari 2011 
således ha haft effekt. Mot bakgrund av detta 
gjorde domstolen bedömningen att de tillfäl-
len Johnny brutit mot överenskommelsen 
inte varit tillräckligt allvarliga för att utgöra 
saklig grund för uppsägning.

Avseende nekandet till den rekommenderade 
behandlingen anförde domstolen att en arbets-
tagare har rätt att tacka nej till erbjuden 
behandling och att ett sådant avböjande i sig 
inte utgör brott mot anställningsavtalet. Där-
emot kan avböjandet leda till att arbetstagaren 
vid fortsatt problem med anledning av sin 
alkoholkonsumtion inte anses ha medverkat 
till sin egen rehabilitering. Arbetsgivaren 
kan då anses ha gjort vad som ankommer 
på arbetsgivaren i fråga om att erbjuda re-
habilitering och det kan då föreligga saklig 
grund för uppsägning. Enligt domstolens 
bedömning kan Johnnys avböjande att delta 
i behandlingen således inte utgöra ett brott 
mot anställningsavtalet. Domstolens samlade 
bedömning var att det inte förelegat saklig 
grund för uppsägning.

Kommentar: I fallet framhåller domstolen att 
man, som i en del av bedömningen om det 
föreligger grund för att avsluta en anställ-
ning, ska bedöma vad agerandet som läggs 
den anställde till last säger om den anställ-
des lämplighet för fortsatt arbete. Man gör 
här en prognos med fokus på den framtida 
anställningen och frågan är en viktig del i 
bedömningen om det föreligger grund för 
att avbryta en anställning.  Om den anställde 
under en tid har misskött sig men sedan visat 
på förbättrat beteende innebär det ofta att 
domstolen anser att inte det föreligger grund 
för uppsägning. I det aktuella fallet hade den 
anställde varit nykter på arbetet under fem 
månader när uppsägningen vidtogs. Mot 
bakgrund av att den anställe hade skött sig 
under en längre period ansågs grund för 
uppsägning således inte föreligga. 

Vidare kan framhållas att domstolen uttalar 
att ett avböjande av erbjuden behandling i 
sig inte utgör brott mot anställningsavtalet 
eftersom arbetstagaren skötte sitt arbete, 
men om problemen fortsätter kan avböjandet 
innebära att den anställde inte medverkat i 
en behövlig rehabilitering.
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Frister vid hel 
sjukersättning

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 16)

Arbetsgivaren kunde utgå från att arbetstagarens  
klagofrist inte löpte ut förrän två månader efter att  
arbetsgivaren blivit underrättad om beslutet om hel 
sjukersättning. Besked enligt 33 § LAS som lämnats 
några dagar därefter har inte lämnats för sent. 

Inger var anställd hos en polismyndighet. Försäkringskassan 
beslutade 27 maj 2009 om hel sjukersättning för henne från 
och med juli 2009. Inger informerade i brev den 29 juni polis-
myndigheten om beslutet och myndigheten skickade ett brev 
till Inger innehållande en ansökan om hennes entledigande 
för undertecknande. Trots påminnelse kom ingen ansökan 
från Inger och polismyndigheten skickade den 3 september 
ett brev till Inger där det angavs att hennes anställning skulle 
upphöra när hon fick del av beskedet, dock tidigast 1 oktober 
2009, i enlighet med 33 § 2 stycket LAS. 

Tvisten gällde om polismyndighetens besked i brevet den 3 
september innebar att Ingers anställning upphörde i enlighet 
med bestämmelsen i LAS. Inger menade att brevet hade 
lämnats för sent.

Arbetsdomstolen uttalade att en arbetsgivare inte kan an-
vända sig av det förenklade förfarandet enligt 33 § 2 stycket 
LAS för att avsluta en anställning förrän Försäkringskassans 
beslut om sjukersättning vunnit laga kraft (jfr AD 2007 nr 40). 

Inger hade inte upplyst polismyndigheten om när hon fick 
del av Försäkringskassans beslut. Polismyndigheten hade 
mot den bakgrunden haft rätt att utgå från att Inger fått 
del av Försäkringskassans beslut i vart fall den 29 juni när 
hon underrättade myndigheten om beslutet och att hennes 
klagofrist (om två månader) inte löpte ut förrän den 29 
augusti. Några dagar senare, den 3 september, lämnade 
polismyndigheten ett besked enligt 33 § LAS. Beskedet 
hade därmed inte lämnats för sent. Ingers anställning hos 
polismyndigheten hade således upphört.

Kommentar: Om en arbetstagares arbetsförmåga är var-
aktigt och helt nedsatt kan hel sjukförsäkring beviljas och 
arbetsgivaren har i dessa fall en möjlighet till förenklat 
förfarande för att avsluta anställningen. I dessa fall ska 
besked enligt bestämmelserna i 33 § 2 stycket LAS lämnas 
till den anställde.  För att förfarandet i 33 § 2 st LAS ska 
kunna användas måste, så som framhålls i domen ovan, 
beslutet om hel sjukersättning ha vunnit lagakraft. Så snart 
arbetsgivaren fått information om hel sjukersättning ska 
besked enligt 33 § genast lämnas till den anställde. I senare 
skede kan arbetsgivaren inte använda sig av det förenklade 
förfarandet. Notera att om arbetsgivaren inte använder sig 
av det förenklade förfarandet enligt 33 § LAS består anställ-
ningen. Anställningen måste i sådant fall avslutas i enlighet 
med reglerna i 7 § LAS.

Avsked av tidigare VD
FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 12)

Under tid då Eric hade varit bolagets VD hade han  
medverkat till ekonomiska oegentligheter. Domstolen 
ansåg att LAS var tillämplig på Erics nuvarande anställ-
ning som Senior Advisor och att det tidigare agerandet 
var så allvarligt att grund för avsked förelåg.

Eric var anställd som VD under tidsperioden september 
2003 – augusti 2011. Han erhöll därefter en anställning som 
Senior Advisor i bolaget med oförändrade anställningsvillkor. 
I september 2011 avskedades han från sin anställning. De 
huvudsakliga frågorna var om undantagsregeln i LAS av-
seende personer i företagsledande ställning var tillämplig 
på Eric och om det funnits laglig grund att avskeda honom.

Eric fick i anställningen som Senior Advisor behålla de 
anställningsvillkor han hade som VD och Arbetsdomstolen 
konstaterade att Erics anställningsvillkor under anställningen 
som Senior Advisor var sådana som normalt tillkommer en 
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företagsledare. Dock hade Eric i övrigt inte företagsledande 
funktioner. Som Senior Advisor skulle Eric vara rådgivare 
åt den nya VD:n och inte ha vare sig underställd personal 
eller budgetansvar. Han ingick inte heller i ledningsgrup-
pen och hade inte någon arbetsgivarfunktion eller särskild 
förtroendeställning. Enligt domstolen var undantagsregeln 
inte tillämplig och Erics anställning omfattades av LAS då 
Eric skildes från anställningen.

Utredningen visade att Eric under sin anställning som VD 
försökt tillskansa sig ersättning om 134 000 kronor för 
innestående arbetstidsförkortningstimmar som han inte 
hade rätt till. Rätten till sådan ersättning reglerades i det 
tjänstemannaavtal som bolaget var bundet av och som VD 
omfattades inte Eric av detta kollektivavtal. 

Domstolen fann vidare att Eric medverkat till att en extra 
föräldralön om 19 000 kronor betalats ut till hans hustru, 
som också var anställd hos bolaget, och att Eric därvid varit 
jävig enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Slutligen fann 
domstolen att Eric fattat beslut om utbetalning av bonus om 
80 000 kronor till en anställd i strid med gällande bonusregler 
och att han försökt dölja detta som en semesterersättning. 

Domstolens ansåg att Eric på ett flagrant sätt hade åsidosatt 
sina åligganden och på ett allvarligt sätt rubbat arbets-
givarens förtroende för honom. Det förhållandet att Eric vid 
tidpunkten för avskedandet inte längre var VD förändrade 
inte bedömningen. Avskedandet godtogs.

Kommentar: 1 § LAS stadgar vilka som omfattas av lagen 
och vilka som är undantagna från dess tillämpningsområde. 
Så som berörs i fallet är arbetstagare i företagsledande 
anställning undantagna. Dessa är undantagna då de har en 
utpräglad arbetsgivarfunktion och en särskild förtroende 
ställning i förhållande till arbetsgivaren. Huvudregeln är 
att en VD i ett aktiebolag, med hänsyn till sina arbetsup-
pgifter, inte omfattas av LAS. I mindre företag är endast VD 
undantagen. I medelstora företag är VD, hans eller hennes 
företrädare samt i vissa fall någon till högt uppsatt tjänste-
man med särskilt självständigt ansvar undantagna enligt 
bestämmelsen.

För att vara undantagen från LAS ska personen ha företags-
ledande funktioner, dessa kan exempelvis vara självstän-
digt budget ansvar, personalansvar, särskilt inflytande 
över verksamheten, firmateckningsrätt eller dylikt. Det 
avgörande är hur företagsledningen har organiserats och 
utövats i praktiken. Förutom företagsledande funktioner 
ska arbetstagaren även ha anställningsvillkor som nor-
malt tillkommer företagsledare. Villkor som talar för att 
personen är undantagen LAS är bland annat hög lönenivå 
i jämförelse med andra medarbetares, lång uppsägningstid 
(det är ovanligt med uppsägningstider under sex månader 
för företagsledare, och normalt är uppsägningstiden ett 

år eller mer) och rätt till avgångsvederlag. Arbetstagarens 
anställningsskydd anses ligga i bland annat lång uppsägn-
ingstid och eventuella avgångsvedelag.

Vid frågor angående detta är ni hjärtligt välkomna att höra 
av er till oss på Livsmedelsföretagen.

Giltig uppsägning när 
entreprenadavtal löpt ut

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN    
Interimistiskt beslut på yrkande av arbetsgivaren 
(AD 2014 nr 1)

Uppsägning av arbetstagare som gjorts när  
entreprenadavtal löpt ut och innan det stod klart att 
bolaget vunnit ny upphandling för arbetet är enligt 
interimistiskt beslut giltig.

Bolag A hade utfört arbete för Bolag B enligt ett entre-
prenadavtal. Avtalet skulle löpa ut i december 2013. När 
avtalet upphörde skulle Bolag A inte vara i behov av arbet-
stagarna om man inte hade träffat nytt entreprenörsavtal 
med Bolag B. Bolag A sade i månadskiftet maj/juni 2013 
upp de anställda som arbetade med avtalet. Vid tiden för 
uppsägningarna pågick anbudsförfarande angående entre-
prenadavtalet och under de anställdas uppsägningstid vann 
Bolag A anbudsförfarandet. Förbudet ogiltigförklarade up-
psägningarna. Arbetsgivarparterna yrkade interimistiskt, 
enligt 34 § LAS, att uppsägningarna skulle bestå för tiden 
tills det slutgiltiga avgörandet och att anställningarna skulle 
upphöra från dagen för domstolens beslut. Det interimistiska 
yrkandet innebar således att arbetsgivarparten yrkande på 
tillfälligt beslut i frågan (baserat på den information som 
domstolen hade tillgång till vid det aktuella tillfället) i av-
vaktan på slutlig dom.

Förbudet ansåg att uppsägningarna inte var sakligt grun-
dande då de enligt förbundet hade genomförts för ”säkerhets 
skull” samt vidare att de stred mot uppsägningsförbudet i 
7 § 3 st LAS som innebär att överlåtaren inte kan vidta up-
psägningar vid övertalighet pga en förestående verksamhets-
övergång.

Domstolen framhöll att det krävs, för att yrkandet om 
interimistiskt beslut ska vinna bifall, att det framstår som 
mer eller mindre uppenbart att uppsägningarna är sakligt 
grundade. Domstolen anförde vidare att arbetsgivaren vid 
sitt beslut att säga upp pga arbetsbrist får göra en bedömn-
ing av personalbehovet vid anställningstidens utgång. Det 
krävs alltså inte att det redan vid uppsägningstillfället finns 
behov av att minska antalet anställda. Domstolen framhöll 
även att arbetsgivaren ska beakta de förhållanden som vid 
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ett praktiskt bedömande med säkerhet kan överblickas. 
Arbetsgivaren har inte rätt att beakta sådant som endast 
med större eller mindre säkerhet kommer att inträffa. Up-
psägning som baseras på osäkra förhållanden och görs för 
”säkerhets skull” är inte sakligt grundad.

Av utredningen framkom att det vid uppsägningstillfället 
var oklart om Bolag A fortsättningsvis skulle få det aktuella 
uppdraget. Flera av arbetstagarna hade lång uppsägningstid 
och tidpunkten för uppsägningarna hade således anpassats 
så att uppsägningstiden skulle löpa ut när arbetsbristen 
uppstod. Uppsägningarna genomfördes således inte för 
säkerhets skull. Vidare var det vid uppsägningstillfället 
oklart, för det fall Bolag A inte skulle vinna upphandlingen, 
om ny entreprenör skulle ta över huvuddelen av arbet-
stagarna. Det stod alltså inte klart att det skulle bli fråga 
om en verksamhetsövergång enligt 6b § LAS, vilket gjorde 
att uppsägningarna inte stred mot uppsägningsförbudet i 
7 § 3 st LAS. Mot bakgrund av detta kom domstolen fram 
till att det var mer eller mindre uppenbart att uppsägnin-
garna var sakligt grundade. Arbetsgivarpartens yrkande om 
interimistiskt beslut att uppsägningarna skulle bestå och 
anställningarna skulle upphöra för tiden till det slutgiltiga 
avgörandet bifölls.

ARBETSMILJÖ 

Bidrag för kostnader 
för företagshälsovård – 
direkt till arbetsgivaren
Fram tills nu har Försäkringskassan lämnat bidrag till 
företaghälsovårdens rehabiliterande tjänster. Detta 
bidrag har dessvärre inte fullt ut nyttjats av företag-
shälsovården så i år görs rutinen om så att bidraget 
går direkt till arbetsgivarna istället. 

Den nya förordningen heter SFS 2014:67 och innebär att 
arbetsgivare kan ansöka om bidrag för kostnader för tjänster 
som en anordnare av företagshälsovård eller annan anordnare 
med likvärdig kompetens har utfört i form av arbetsplatsnära 
stödinsatser. Med en arbetsplatsnära stödinsats avses en 
utredande insats för en arbetstagare som har eller riskerar 
att få nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade 
och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador samt att 
initiera åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Med 
en arbetsplatsnära stödinsats avses inte medicinsk eller 
annan behandling. Försäkringskassan kommer att god-
känna leverantörerna av tjänster, bevilja och utbetala bidrag. 
Bidraget är halva beloppet som arbetsgivaren betalat för 
tjänsten, dock max 7000 kronor. Försäkringskassan håller 
just nu på att skriva en föreskrift om vad som ska ingå i den 
tjänst som ger möjlighet till bidrag. Föreskriften ska vara 
klar till den 1 april 2014.

Kunskap från 
arbetslivsforskningen
Arbetsmiljöverket har fått ett anslag från regeringen för att 
hjälpa till att förmedla den aktuella arbetslivsforskningen 
som görs runt om på högskolor, universitet och övriga 
forskningsinstitut. Kunskapen från arbetslivsforskningen 
måste förmedlas ut i samhället för att komma till nytta vid 
beslutsfattande och praktiskt arbetsmiljöarbete. Ett första 
arbete är nu klart och finns på www.arbetsmiljokunskap.se. 
Här finns resultat av forskning som information för såväl 
arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Friska företag
Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en gemensam 
informationskampanj för att skapa långtidsfriska medarbetare. 
Myndigheterna vill inspirera framför allt små företag och organ-
isationer att satsa på förebyggande arbete. Basen i kampanjen 
är fyra ”nycklar” till friska företag som tagits fram genom 
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forskningsprojektet ”Hälsa och framtid”. De fyra nycklarna är 
ledarskap och kompetensförsörjning, delaktighet, kommunika-
tion samt synen på hälsa och frånvaro. En del i kampanjen är 
att webbplatsen www.foretagshalsokollen.se har lanserats. 
Där finns ett test för att ta reda på hur arbetsplatsen mår. 
Det finns också fyra inspirationsfilmer från företag som har 
arbetat med de fyra ”nycklarna”.

Arbetsmiljöstipendiet 
2014
Finns det någon på din arbetsplats som är en klippa när det 
gäller arbetsmiljö? Någon som har gjort bra insatser för 
din arbetsplats, som du litar på, som du kan fråga om det 
mesta och som påverkar hälsa och säkerhet på din arbets-
plats? Då är det dags att nominera henne eller honom till 
Arbetsmiljöstipendiet 2014. Nomineringstiden för 2014 
års stipendium är i full gång och pågår fram till 30 april.  
Stipendiet vänder sig till personer som är verksamma 
i privata företag och som aktivt arbetat för att utveckla 
och förbättra arbetsmiljön, antingen den fysiska eller den 
psykosociala. Stipendiesumman är på 30 000 kronor och 
tanken är att pengarna ska användas för utbildning inom 
arbetsmiljö-området. Arbetsmiljöstipendiet delas ut på Gilla 
Jobbet 2014 på Stockholmsmässan 22–23 oktober. Läs mer 
och nominera här: www.prevent.se/stipendium.

Regelbanken
Arbetar du med arbetsmiljöfrågor? Tycker du att det är det 
svårt att hålla koll på lagändringar, författningar, standarder, 
rättsfall m.m.? Är det krångligt att genomföra och doku-
mentera det systematiska arbetsmiljöarbetet? I så fall är 
Regelbanken någonting för dig! Det är ett webbaserat verktyg 
som tillhandahålls av Prevent. I Regelbanken ingår också 
tjänsten SAM där man bland annat får ta del av Prevents 
alla checklistor och mallar som är en användbar hjälp i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ni spar mycket tid 
genom att använda dessa som grund när ni skapar era egna 
checklistor och mallar. Det finns möjlighet att prova tjänsten 
gratis i 30 dagar. Ytterligare information och information om 
priser m.m. finns på www.prevent.se/Regelbanken.

VÅRENS KURSER

KURS I ARBETSRÄTT
Under två dagar får du som arbetar som personalchef/
ansvarig, VD eller på annat sätt ansvarar för personal-
frågor stifta bekantskap med de vanligaste lagarna som 
reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd/
fackförening. I kursen knyts 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 an-
ställning och uppsägning, ledighetsregler som semesterlagen 
och föräldraledighetslagen. Även relationer till de fackliga 
organisationerna kommer att behandlas. I samband därmed 
kommer även medbestämmandelagen och förtroendemanna-
lagen att tas upp. Henrik van Rijswijk och Linnéa Eriksson, 
båda förhandlare på Livsmedelsföretagen, är kursledare.

När: 5-6 maj 2014
Var: Thorskogs slott, Västerlanda strax utanför Göteborg
Sista anmälningsdag: 1 april 2014

ARBETSGIVARENS ANSVAR  
FÖR ARBETSMILJÖN
För att bättre möta framtida behov och krav behöver chefer 
och ledare grundläggande arbetsmiljökunskaper med bet-
oning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursdagarna 
ger kunskaper om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö 
och säkerhet, samt en större förståelse för arbetsmiljöns 
betydelse för individen och företaget.

Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal i arbets-
ledande ställning, personalansvariga och arbetsgivarrepre-
sentanter i skyddskommitté eller motsvarande. Under kursen 
ges också praktiska tips som gör det lättare att förbättra 
arbetsmiljöarbetet. Malin Strömberg, arbetsmiljörådgivare 
på Livsmedelsföretagen, och Henrik van Rijswijk, förhandlare 
på Livsmedelsföretagen, är kursledare.

När:14-15 maj 2014
Var: Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund
Sista anmälningsdag: 8 april 2014

Mer information om våra kurser samt information om priser, 
anmälan m.m. hittar du på vår webbplats: 
http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/kalender/
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VÅRENS KURSER

KURS I ARBETSRÄTT
Under två dagar får du som arbetar som personalchef/
ansvarig, VD eller på annat sätt ansvarar för personal-
frågor stifta bekantskap med de vanligaste lagarna som 
reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd/
fackförening. I kursen knyts 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 an-
ställning och uppsägning, ledighetsregler som semesterlagen 
och föräldraledighetslagen. Även relationer till de fackliga 
organisationerna kommer att behandlas. I samband därmed 
kommer även medbestämmandelagen och förtroendemanna-
lagen att tas upp. Henrik van Rijswijk och Linnéa Eriksson, 
båda förhandlare på Livsmedelsföretagen, är kursledare.

När: 5-6 maj 2014
Var: Thorskogs slott, Västerlanda strax utanför Göteborg
Sista anmälningsdag: 1 april 2014

ARBETSGIVARENS ANSVAR  
FÖR ARBETSMILJÖN
För att bättre möta framtida behov och krav behöver chefer 
och ledare grundläggande arbetsmiljökunskaper med bet-
oning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursdagarna 
ger kunskaper om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö 
och säkerhet, samt en större förståelse för arbetsmiljöns 
betydelse för individen och företaget.

Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal i arbets-
ledande ställning, personalansvariga och arbetsgivarrepre-
sentanter i skyddskommitté eller motsvarande. Under kursen 
ges också praktiska tips som gör det lättare att förbättra 
arbetsmiljöarbetet. Malin Strömberg, arbetsmiljörådgivare 
på Livsmedelsföretagen, och Henrik van Rijswijk, förhandlare 
på Livsmedelsföretagen, är kursledare.

När:14-15 maj 2014
Var: Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund
Sista anmälningsdag: 8 april 2014

Mer information om våra kurser samt information om priser, 
anmälan m.m. hittar du på vår webbplats: 
http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/kalender/

Du har inte väl 
inte missat vår 

nya webbpalts?
I höstas lanserade vi en ny  

webbplats och grafisk profil. 

Gå gärna in på vår nya webbplats 
och se vad du tycker!  

www.livsmedelsforetagen.se



KONJUNKTURBREVET
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 10 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


