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Avsked vid  
oönskade närmaden

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 90 )

Avskedsgrund för arbetstagare som ut-
satt kvinnlig arbetskamrat för oönskade 
sexuella närmanden och hotat kvinnan 
för att få henne att hålla tyst om det 
inträffade.

Dan var anställd som undersköterska vid 
ett vårdboende. Han avskedades sedan 
han, enligt bolagets uppfattning, vid flera 
tillfällen hade utsatt en kvinnlig arbets-
kamrat för oönskade närmanden på 
arbetsplatsen, såväl fysiska som verbala. 
Bl a hade Dan vid ett tillfälle kysst henne 
mot hennes önskan. Dans fackförbund 
förnekade att närmandena hade ägt rum. 

Arbetsdomstolen konstaterade att vissa 
av de händelser som bolaget åberopat 
som grund för avskedandet kunde sägas 
inrymma påståenden om brottsliga gärn-
ingar och att beviskravet kan inte sättas 
lägre än i ett motsvarande brottmål.

Arbetsdomstolen fann sammantaget att 
kvinnans berättelse, som vann stöd av 
övrig utredning, var så mycket mer trovär-
dig än Dans utsaga att hennes uppgifter 
skulle läggas till grund för bedömningen. 
Det var därmed utrett att Dan kysst kvin-
nan mot hennes vilja samt omedelbart 
efteråt på ett hotfullt sätt försökt få henne 
att hålla tyst om det inträffade. Dan hade 
även före denna incident vid flera tillfäl-
len i ord och handling uttryckt intresse för 
kvinnan som gått bortom det kollegiala. 
Dan hade åtminstone vid ett tillfälle berört 
henne på ett sätt som haft tydliga sexuella 
undertoner. 

Dan hade genom sitt handlande grovt 
åsidosatt sina åligganden mot bolaget. 
Avskedandet godtogs.

Kommentar: Domen bekräftar att oöns-
kade sexuella närmanden på arbetsplat-
sen, i detta fall i kombination med hot, i 
vissa fall kan utgöra grund för avsked. I 
en tidigare dom från 2013 ansågs sexuella 
trakasserier av kollegor utgöra avskeds-
grund, se dom 2013 nr 12 och referat 
i Arbetsgivarnytt, nr 1 februari 2013.  
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Verksamhetsövergång
FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 91 )

En restaurangverksamhet lades ned och två anställda 
blev uppsagda pga arbetsbrist. En vecka efter att 
verksamheten lades ned startade ett annat bolag res-
taurangverksamhet i samma lokal. Frågan var om detta 
hade inneburit en övergång av verksamhet, om det nya 
bolaget vägrat de båda arbetstagarna anställning på ett 
sätt jämställt med avskedande och om arbetstagarna 
hade anmält anspråk på företrädesrätt till återanställn-
ing i rätt tid.

Enligt Arbetsdomstolen var skadeståndskraven avseende 
påstått avskedande preskriberade.

Avseende frågan om verksamhetsövergång konstater-
ades följande. Bolaget hade inte tagit över huvuddelen 
av arbetsstyrkan varken antalsmässigt eller avseende 
kompetens och inte heller tagit över arbetsledning från 
restaurangverksamheten. Bolaget hade inte övertagit något 
varulager. Dock talade omständigheterna för att för att det 
varit fråga om en övergång av en verksamhet som bevarat 
sin identitet. Det var fråga om samma art av verksamhet 
som tidigare som bedrevs på väsentligen samma sätt som 
tidigare. Materiella tillgångar av betydelse hade överförts 
till nya bolaget och verksamheten låg nere endast under en 
kortare tid. Arbetsdomstolen ansåg att det var fråga om en 
övergång av verksamhet som avses i 6 b § LAS.

Arbetstagarnas anställningar hade via verksamhetsövergån-
gen övergått till bolaget i juni månad. Förbundet hade inte 

gjort gällande att uppsägningarna var ogiltiga, vilket betydde 
att anställningarna upphörde vid uppsägningstidens utgång, 
i augusti respektive september.

Frågan var vidare om bolaget gjort sig skyldigt till brott mot 
arbetstagarnas företrädesrätt.

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagarna inte på 
tydligt sätt och i rätt tid hade anmält anspråk på företrädes-
rätt till återanställning avseende en anställning i juli som 
kassabiträde. 

Utöver tillfället i juli hade förbundet inte ens vid huvud-
förhandlingen kunnat precisera vilka anställningar som 
arbetstagarna hade kunnat göra anspråk på. Av det skälet 
stod det klart att förhandlingskravet avseende frågan inte var 
uppfyllt och kravet på skadestånd för brott mot företrädes-
rätten till återanställning avvisades. Arbetstagarpartens 
talan i övrigt avslogs.

Kommentar: Frågan om en överlåtelse innebär en verksam-
hetsövergång är en fråga som ofta återkommer. Bedömn-
ingen är en helhetsbedömning som enligt praxis från EU-
domstolen utgår från i huvudsak 7 olika kriterier (se närmare 
genomgång i Arbetsgivarnytt 2014 nr 3, maj). Effekten av att 
en överlåtelse anses vara en verksamhetsövergång är bla 
att arbetstagarnas anställningar automatiskt går över till 
det nya bolaget (§6b LAS) samt även att tillämpliga kollek-
tivavtal hos säljarbolaget kan gå över till nya bolaget eller 
bli tillämpliga under viss tid för det nya bolaget, beroende 
på omständigheterna (§28 MBL). Vid frågor om en överlå-
telse innebär en verksamhetsövergång eller om de närmare 
effekterna av en verksamhetsövergång, vänligen kontakta 
oss på Livsmedelsföretagen.
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Ansökan om  
studieledighet 

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 
  (AD 2015 nr 1) 
 

Det fanns inget kollektivavtal mellan bolaget och 
organisationen. Bolagets avslag på ansökan om 
ledighet för utbildning enligt förtroenedemannala-
gen var därför korrekt. Däremot var avslag på 
ansökan om ledighet enligt studieledighetslagen 
felaktigt. 

Alen, Bo och Charlie var medlemmar av en facklig organ-
isation som inte var bunden av kollektivavtal med deras 
arbetsgivare. De ansökte under perioden april-juni om 
ledighet för utbildning i en eller två dagar i juli. Bolaget 
avslog deras ansökningar. Den huvudsakliga frågan gällde 
om bolaget därmed bröt mot studieledighetslagen. Parterna 
var bl a oeniga om ansökningarna hade avsett ledighet enligt 
förtroendemannalagen eller studieledighetslagen. 

Förhandling enligt 
förhandlingsordning

FRÅN  ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2014 nr 88 )

Bolaget hade inte begärt förhandling med facket an-
gående frågan och bolagets talan om skadestånd kunde 
därför inte tas upp till prövning i domstol.

Bolaget hade väckt talan mot en tidigare anställd då man 
ansåg att den anställde hade brutit mot lojalitetsplikten 
genom att bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet 
under pågående anställning. Arbetstagarparten ansåg att 
talan var preskriberad. Sammanfattningsvis kom Arbetsdom-
stolen fram till att bolaget – enligt den förhandlingsordning 
som gällde för bolaget – hade varit skyldigt att påkalla 
förhandling med facket avseende frågan innan frågan fick 
tas till domstol. Bolaget hade inte begärt förhandling med 
facket angående frågan och bolagets talan om skadestånd 
var således preskriberad och kunde inte tas upp till prövning 
av domstolen.

Kommentar: För den som är intresserad av vilka tidsfrister 
som gäller för att exempelvis kräva ersättning eller begära 
förhandling enligt förhandlingsordningarna i våra kollekti-
vavtal kommer vi gå igenom detta närmare på de närmast 
kommande arbetsgivarträffarna. Träffarna hålls i mitten av 
mars på sju orter i landet. Se nedan mer information om 
innehåll, plats och datum.
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Enligt Arbetsdomstolen hade Alen uttryckligen hänfört sig till 
förtroendemannalagen i sina kontakter med arbetsgivaren. 
Eftersom det inte fanns något kollektivavtal mellan bolaget 
och organisationen var bolagets besked till Alen att denne 
inte hade rätt till ledighet korrekt. 

Bo hade ansökt om ledighet för facklig utbildning enligt 
förtroendemannalagen. Efter avslag från bolaget hade Bo 
återkommit och ansökt enligt studieledighetslagen. Bolaget 
avslog återigen ansökan och förklarade att ledigheten up-
psköts till efter semesterperioderna. Domstolen konstat-
erade att enligt studieledighetslagen kan en arbetsgivare 
skjuta på ledighet avseende facklig utbildning i två veckor. 
Vill arbetsgivaren skjuta på ledigheten längre än så, krävs 
samtycke av en kollektivavtalsbunden facklig organisation, 
vilket inte hade inhämtats. Då bolaget ansåg att ansökan 
var bristfällig vad gällde kursinnehållet borde bolaget ha 
frågat efter innehållet i utbildningen. Bolaget hade brutit 
mot studieledighetslagen genom att vägra Bo den sökta 
ledigheten.

Charlie hade, efter det att Bos ansökan avslagits, ingivit sin 
ansökan som avsåg ledighet enligt förtroendemannalagen. 
Då det fick antas att Charlie hade haft kännedom om kontak-
terna mellan Bo och bolaget rörande Bos ledighetsansökan, 
hade det ålegat Charlie att klargöra för bolaget att han ville 
vara ledig enligt studieledighetslagen. Bolaget borde inte ha 
förstått att Charlies ansökan avsåg studieledighetslagen. 
Bolagets beslut att avslå Charlies ansökan, enligt förtro-
endemannalagen, var korrekt.

Talan avseende Alen och Charlie avslogs. Bo tilldömdes 
allmänt skadestånd med 25 000 kronor.

Kommentar: I fallet var parterna bla oeniga om ansöknin-
garna hade avsett ledighet enligt förtroendemannalagen eller 
studieledighetslagen. Förtroendemannalagen är tillämplig 
för ledighet för fackliga förtroendemän. För att vara facklig 
förtroendeman ska man vara utsedd av det fack som har 
kollektivavtal med arbetsgivaren och den fackliga organ-
isationen ska ha underrättat företaget om att personen är 
facklig förtroendeman. För ledighet enligt lagen krävs sedan 
att personen 1) ska vara ledig pga facklig verksamhet, 2) att 
ledigheten fordras för uppdraget som facklig förtroendeman, 
3) att ledigheten är skälig med hänsyn till förhållandena 
på arbetsplatsen samt 4) att förläggningen av ledigheten 
inte medför betydande hinder för arbetets behöriga gång. 
Ledighetens omfattning och förläggning bestäms efter 
överläggning mellan arbetsgivaren och lokala arbetstaga-
rorganisationen. För ytterligare information se Cirkulär, 
nr 7, oktober 2014. Cirkuläret hittar du på vår webbplats: 
livsmedelsforetagen.se

Vid ledighet för utbildning (facklig eller annan) för den som 
inte är facklig förtroendeman gäller reglerna i studieledighet-
slagen. I förarbetena till den lagen anges att arbetstagaren 
ska klargöra vilken utbildning ledigheten avser och att det 
bör kunna krävas att arbetstagaren anger vem som anordnar 
utbildningen och under vilken period den ska äga rum.
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LIVSMEDELSFÖRETAGEN BJUDER IN DIG TILL

BRANSCH- OCH  
ARBETSGIVARTRÄFFAR 

Det är nu dags för nya träffar för våra medlemsföretag. På tre orter utökar vi arrangemanget till heldagsträffar där 
förmiddagen ägans åt branschfrågor och på eftermiddagarna pratar vi som tidigare om arbetsgivarfrågor.

STOCKHOLM 12 MARS  MALMÖ 18 MARS  GÖTEBORG 19 MARS 
Du kan här välja om du vill vara med under hela dagen eller bara på förmiddags- eller eftermiddagspasset.

ÖREBRO 17 MARS  SKÖVDE 17 MARS  SKELLEFTEÅ 18 MARS  VÄXJÖ 19 MARS 
På dessa orter fortsätter vi med de uppskattade arbetsgivarträffarna på eftermiddagarna.

Förmiddag  (kl. 9-12) – Branschfrågor

När journalisten ringer – hur ska man agera? 
Livsmedelsföretagens kriskommunikationsexpert Jeanette Fors- Andrée ger råd. 

 
Bilden av branschen i media 

Livsmedelsföretagens kommunikationschef Peter Wannding informerar

Informationsförordningen. De nya märkningsreglerna som trädde i kraft förra året. Vad gäller egentligen? 
Livsmedelsföretagens expert Ulrika Erhardt svarar på frågor om märkning

Eftermiddag  (kl. 13-16.30) - Arbetsgivarfrågor

Tema arbetstider 
Vi går igenom bestämmelserna i våra kollektivavtal och i lagar. Vi berör också arbetstidsförläggning och hur frågor 

runt detta kan hanteras i praktiken

Våra förhandlingsordningar 
Vilka frister gäller för att kräva ersättningar eller begära förhandling?

Aktuella frågor och arbetsmiljö

Deltagandet är kostnadsfritt och du anmäler dig genom att mejla till medlem@li.se senast 3 dagar innan respektive 
tillfälle.

Träffarna hålls på följande platser: Stockholm den 12 mars i Näringslivets Hus (Storgatan 19), i Malmö den 18 mars i 
Slagthuset (Jörgen Kocksgatan 7 A) och i Göteborg den 19 mars på Elite Park Avenue (Kungsportsavenyen 36). Efter-
middagar kl. 13-16.30 i Örebro den 17 mars på Elite Stora Hotellet (Drottninggatan 1), i Skövde den 17 mars på First 

Billingehus (Alphyddevägen), i Skellefteå den 18 mars på Stadshotellet (Stationsgatan 8) och i Växjö den 19 mars i 
Näringslivets Hus (Kungsgatan 1B).
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Kurs i arbetsrätt
Under två dagar får du som arbetar som personalchef, 
VD eller på annat sätt ansvarar för personalfrågor stifta 
bekantskap med de vanligaste lagarna som reglerar 
förhållandet mellan arbetsgivare och anställd/fack-
förening. 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 Ar-
betsdomstolens praxis. De regler som särskilt behandlas 
är de som rör anställning och uppsägning. Även ledighet-
sregler och relationer till de fackliga organisationerna 
kommer att behandlas. I samband därmed kommer även 
medbestämmandelagen och förtroendemannalagen att 
tas upp. Kursledare är Viveca Krook och Linnéa Eriksson, 
båda förhandlare på Livsmedelsföretagen.

När: 22-23 april 2015

Var: Hotel Skansen, Båstad

Sista anmälningsdag: 6 mars 2015

VÅRENS KURSER

Arbetsgivarens ansvar 
för arbetsmiljön
För att bättre möta framtida behov och krav behöver 
chefer och ledare grundläggande arbetsmiljökun-
skaper med betoning på det systematiska ar-
betsmiljöarbetet. Kursdagarna ger kunskaper om 
lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och 
säkerhet, samt en större förståelse för arbetsmiljöns 
betydelse för individen och företaget. Under kursen 
ges också praktiska tips som gör det lättare att förbät-
tra arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal 
i arbetsledande ställning, personalansvariga och 
arbetsgivarrepresentanter i skyddskommitté eller 
motsvarande. Kursledare är Gunilla Wallin och Henrik 
van Rijswijk som är arbetsmiljörådgivare respektive 
förhandlare på Livsmedelsföretagen.

När: 5-6 maj 2015

Var: Hotel Skansen, Båstad

Sista anmälningsdag: 20 mars 2015

Ytterligare information om kurserna, anmälningsformulär och kontakt- och prisuppgifter finns på vår hemsida:  
http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/seminarier-och-utbildningar/
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