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Tillräckliga  
kvalifikationer för 
teamledartjänst

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN  (AD 2015 nr 49 )

Medarbetare på kundtjänst vars tjänst 
drogs in hade rätt att avböja omplacering 
från Långsele till Örebro. Personen hade 
även tillräckliga kvalifikationer för en 
teamledartjänst i Långsele. Uppsägnin-
gen förklarades ogiltig.

Eivy var anställd som kundtjänstmedarbetare 
vid ett tvätteri i Långsele sedan 2010. Innan 
dess hade hon arbetat i produktionen sedan 
1976. 

I samband med en omorganisation drogs 
Eivys tjänst in och hon erbjöds en likadan 
tjänst vid bolagets huvudkontor i Örebro. 
Eivy tackade nej till detta erbjudande varpå 
hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. 
Efter det blev Eivy arbetsbefriad i drygt tre 
månader mot sin vilja.

Eivys fackliga organisation menade att Eivy 
inte hade varit skyldig att godta omplacerin-
gserbjudandet avseende Örebro, att bolaget 

borde omplacerat henne till en ledig tjänst 
som teamledare för packning i Långsele för 
vilket hon hade tillräckliga kvalifikationer och 
att arbetsbefrielsen var en otillåten avstän-
gning enligt 34 § andra stycket lagen om 
anställningsskydd.

Rätt avböja omplacerings- 
erbjudandet? 
Arbetsdomstolen konstaterade att det var 
så långt mellan Örebro och Långsele att 
det inte hade gått att dagpendla mellan 
orterna. Eivy var 56 år gammal och hon 
hade bott i Långsele hela sitt vuxna liv 
och hade sambo, barn och barnbarn på 
den orten. Enligt domstolen var hennes 
anknytning till Långsele så stark att det 
inte kunde anses skäligt att kräva att en 
person i hennes ålder och med hennes 
bakgrund skulle bosätta sig i Örebro och 
veckopendla till Långsele. Eivy hade haft 
rätt att avböja erbjudandet om omplacer-
ing till Örebro.

Hade Eivy tillräckliga  
kvalifikationer? 
Bolaget menade att det för tjänsten som 
teamledare krävdes erfarenhet och utbild-
ning inom transport och logistik, vilket Eivy 
saknade. Sådana krav gällde vid extern 
rekrytering. Domstolen konstaterade att 
det var de krav som gällde vid en intern 
rekrytering som var av betydelse. 
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Avsked av platschef 
som attesterat egna 
tidrapporter

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2015 nr 46 )

Arbetstagare som var både plats- och personalchef 
hade attesterat sina tidrapporter i strid mot bolagets  
instruktioner. I egenskap av både plats- och personal-
chef hade arbetstagaren haft en utpräglad förtroende- 
ställning och så grovt åsidosatt sina åligganden mot 
bolaget att det funnits grund för avsked.

Alice var personalchef vid ett bolag. Från den 1 januari 2014 
var hon också platschef. Hon avskedades i mitten av juni 
2014 eftersom hon, enligt bolagets uppfattning, under sin 
tid som platschef i strid mot bolagets instruktioner själv 
attesterat sina tidrapporter. 

Alices fackliga organisation medgav att Alice själv attesterat 
sina tidrapporter men menade att detta skett i enlighet med 
en överenskommelse med såväl bolagets dåvarande verk-
ställande direktör, Göran, i februari 2014 som med dennes 
efterträdare, Petter, i maj samma år.

Utredningen visade att Göran signerat Alices tidrapporter för 
januari och februari men inte för de efterföljande månaderna. 
När Petter tillträdde som verkställande direktör i slutet av maj 
hade Alice själv attesterat tidrapporterna för mars och april 
då Göran trots påminnelser inte hade gjort detta. Alice hade 
då också registrerat närmare 100 övertidstimmar för maj.

När Petter tillträdde som verkställande direktör måste det, 
enligt Arbetsdomstolen, ha stått klart för Alice att Göran inte 
skulle kunna signera hennes tidrapporter för mars-maj som, 

Enligt domstolen hade bolaget inte visat att dessa krav 
hade uppställts också vid en intern rekrytering till den 
aktuella befattningen. Vidare var det dåligt belyst vad ar-
betsuppgifterna avseende transport och logistik närmare 
innebar för en teamledare. Det var sammantaget inte 
visat att Eivy saknat förmåga att efter en rimlig inlärn-
ingstid klara arbetsuppgifterna avseende transport och 
logistik.

Vad gällde bolagets krav på ledaregenskaper visade utrednin-
gen att Eivy vid tidigare tillfällen varit ensam tjänsteman på 
tvätteriet och då utövat arbetsledande uppgifter. Domstolen 
menade att Eivy i stort sett haft motsvarande erfarenhet och 
egenskaper som bolaget nöjt sig med vid intern rekrytering 
till befattningar som teamledare efter uppsägningen. Eivy 
hade således tillräckliga kvalifikationer som ledare.

Enligt bolaget saknade Eivy erforderliga kunskaper och 
intresse för produktionen och processerna vid tvätteriet för 
att vara teamledare. Enligt utredningen hade dock två andra 
yngre anställda med väsentligt kortare erfarenhet av arbete 
i och med produktionen och processer rekryterats internt till 
sådana befattningar. Även i fråga om kunskaper och intresse 
för produktionen nådde Eivy upp till vad bolaget nöjt sig med 
vid intern rekrytering till tjänster som teamledare. 

Sammanfattningsvis kom domstolen fram till att Eivy hade haft 
tillräckliga kvalifikationer för befattningen som teamledare. 
Uppsägningen förklarades därför ogiltig och Eivy tilldömdes 
ett allmänt skadestånd om 75 000 kronor.

Arbetsbefrielsen 
Arbetsbefrielsen utgjorde en avstängning enligt 34 § an-
dra stycket lagen om anställningsskydd. Det fanns emel-
lertid särskilda skäl att avstänga Eivy eftersom hennes 
tjänst drogs in och bolaget ansåg att det inte fanns andra 
arbetsuppgifter för henne. Avstängningen var således inte 
felaktig.



ARBETSGIVARNYTT NR 6, NOVEMBER 2015
. 3

enligt Alices egna uppgifter, hade krävts enligt överenskom-
melsen med Göran. Enligt domstolen hade det i den situ-
ationen varit naturligt om Alice hade tagit upp tidrapporterna 
för mars och april som inte godkänts, med Petter istället. 
Alice gjorde dock inte det. Hon nämnde inte heller hennes 
omfattande övertid för maj, som utgjorde dubbelt så många 
övertidstimmar som Göran någonsin hade godkänt och som 
skulle resultera i en utbetalning av övertidsersättning som 
vida skulle överstiga hennes grundlön.

Domstolens bedömning var att Alice medvetet hade attes-
terat sina tidrapporter i strid mot bolagets instruktioner. 
Därigenom hade Alice, som i egenskap av både plats- och 
personalchef hade haft en utpräglad förtroendeställning, så 
grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget att det funnits 
grund för avsked. 

Inte felaktig tidsredovisning 
– ogiltigt avsked

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2015 nr 47 )

Bolaget avskedade produktionsledaren för att denne 
registrerat arbetstid för tid då han inte arbetat. Det 
var dock inte bevisat att produktionsledaren hade gjort 
felaktiga tidsregistreringar eller att han utfört privata 
ärenden på arbetstid utan att i efterhand ha arbetat in 
tiden. Avskedandet förklarades ogiltigt.

Mohammad var anställd som produktionsledare vid ett 
bolag som tillverkade läkemedel. Han avskedades i feb-
ruari 2014. Bolaget gjorde gällande att Mohammad under 
lång tid registrerat arbetstid för tid då han inte arbetat 
och därigenom grovt åsidosatt sina åligganden mot bo-
laget. Mohammad hade heller inte rätt att, som skett vid 
flera tillfällen, arbeta hemifrån.

Mohammad fackliga organisation menade att Moham-
mad inte registrerat arbetstid på ett felaktigt sätt. När 
det gällde arbete hemifrån hade Mohammad under alla 
förhållanden haft anledning att utgå från att han hade 
rätt att arbeta från hemmet.

Utredningen visade att Mohammad hade arbetsuppgifter 
som kunde utföras hemifrån och att han i e-postmed-
delanden till chefer och på en whiteboard-tavla utanför 
sitt rum informerat om att han ibland arbetade hemma. 
Hans chef hade attesterat hans tidrapporter, trots att 
tidsregistreringar i stor omfattning inte skett i samband 
med inpassering genom grindarna utan genom manuell 
registrering utförd av Mohammad. Det hade förekommit 
att andra tjänstemän också hade arbetat hemifrån och 
företaget hade inte krävt att tillstånd från närmaste chef 
skulle lämnas i varje särskilt fall. Enligt domstolen hade 
Mohammad mot denna bakgrund haft anledning att tro 
att han hade rätt att utan uttrycklig överenskommelse 
med sin chef arbeta hemma. 

Utredningen visade vidare att Mohammad utfört i vart fall 
vissa privata ärenden på arbetstid. Enligt domstolen var 
Mohammads påstående att han i de fallen arbetat in tiden 
i efterhand trovärdigt. 

Det var sammanfattningsvis inte visat att Mohammad 
gjort felaktiga tidsregistreringar eller att han utfört pri-
vata ärenden på arbetstid utan att i efterhand ha arbetat 
in tiden. Det förelåg vare sig grund för avsked eller  
uppsägning. Avskedandet förklarades ogiltigt.
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Ingen diskriminering när 
dyslektiker sades upp

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2015 nr 57)

Anställd med dyslexi sades upp pga arbetsbrist. Bo-
laget kunde visa det förelåg faktisk arbetsbrist, dvs inte 
fingerad arbetsbrist. Det förelåg inget samband mellan 
uppsägningen och den anställdes dyslexi. Uppsägningen 
stred varken mot anställningsskyddslagen eller dis-
krimineringslagen.

Den 21 augusti 2012 sade bolaget Thomas från sin anställ-
ning pga arbetsbrist. Thomas ansåg att det inte förelegat 
arbetsbrist utan att det rörde sig om s.k. fingerad arbetsbrist 
då han ansåg att bolaget sagt upp honom pga av hans funk-
tionsnedsättningar, dyslexi, ADHD och narkolepsi. Thomas 
ansåg att uppsägningen stred mot anställningsskyddslagen 
och diskrimineringslagen och hävdade vidare att bolaget 
bla brustit i sin utredningsskyldighet och att han hade blivit 
utsatt för trakasserier och repressalier i strid mot diskrim-
ineringslagen. 

Enligt bolaget saknade uppsägningen samband med någon 
funktionsnedsättning hos Thomas, och diskriminering, 
trakasserier och repressalier hade inte förekommit.

Enligt bolaget presterade Thomas inte tillräcklig bra och 
under mars 2012 hölls ett möte där bolaget uppgav att det 
fanns brister i Thomas arbete och presenterade ett förslag till 
överenskommelse om att Thomas skulle lämna sin anställn-
ing och kompenseras ekonomiskt för detta. Thomas tackande 
nej till överenskommelsen. I april presenterande bolaget 
en åtgärdsplan, Performence Plan, baserat på att bolaget 
bla ansåg att Thomas inte levererade det som förväntades 
och inte levererade i tid. I juli överlämnade bolaget ett nytt 
förslag på överenskommelse att Thomas skulle avsluta sin 
anställning som Thomas tackande nej till. Bolaget återkom 
med en uppdaterad åtgärdsplan. Enligt utredningen hade 
bolaget i mars fått kännedom om Thomas dyslexi.

Under våren 2012 hade bolaget fått i uppdrag att se över sin 
organisation och sina kostnader. I juni 2012 togs beslutet att 
Thomas befattning skulle tas bort och den 21 augusti sades 
Thomas upp från sin anställning.

Funktionsnedsättning 
Inledningsvis konstaterade domstolen att ADHD och dys-
lexi utgör funktionsnedsättning i diskrimineringslagens 
mening, men hade inte anledning till att ta ställning till 
om narkolepsi även omfattades. Enligt utredningen var 
det visat att bolaget hade haft kännedom om Thomas dys-
lexi men att bolaget inte känt till att Thomas haft ADHD 

och narkolepsi vilket gjorde att domstolen endast prövade 
eventuell diskriminering mot Thomas dyslexi.

Hade uppsägningen samband med dyslexin? 
Det som enligt domstolen talade för att uppsägningen 
hade samband med Thomas dyslexi var det nära tidssam-
bandet mellan att bolaget fick information om funktion-
snedsättningen och bolagets försök att komma överens 
med Thomas om att han skulle sluta samt sedan säga 
upp hans anställning. Frågan var då om bolaget kunde 
visa att uppsägningen helt saknade samband med Thom-
as dyslexi eller kännedom av Thomas dyslexi.  I utrednin-
gen framkom att ingen av företrädarna för bolaget hade 
reagerat negativt på uppgiften om att Thomas hade dys-
lexi. Vidare hade varken Thomas chef eller Thomas själv 
hade ansett att dyslexin påverkade Thomas arbetspresta-
tioner och Thomas hade inte heller gjort gällande att de 
brister bolaget ansåg föreligga hade samband med hans 
dyslexi. Skälen till varför bolaget inte ville ha kvar honom i 
anställning hade således inget samband med hans dyslexi 
eller med bolagets kännedom om dyslexin. 

Förelåg arbetsbrist? 
Att bolaget i målet hade gjort gällande att det utöver 
arbetsbrist förelåg saklig grund för uppsägning pga 
bristande prestationer och att bolaget innan arbetsbris-
tuppsägningen flera gånger erbjudit Thomas att sluta 
talade enligt domstolen för att uppsägningen i själva 
verket företogs av personliga skäl. Även det faktum att det 
endast var en person som sades upp vid tillfället talade 
för detta. Dock visade utredningen att bolagets ekonomis-
ka situation var sådan att ekonomiska åtgärder behövde 
vidtas. Den omstruktureringsplan och konsekvensanalys 
som presenterats av bolaget gav även stöd för att det 
fanns ekonomiska skäl att ta bort just Thomas befattning. 
Det hade inte framkommit något som talade för att bo-
laget skulle ha något bättre eller annat alternativ för att 
nå önskat ekonomiskt resultat vilket gjorde att domstolen 
kom fram till att det förelegat arbetsbrist.

Vid en samlad bedömning kom Arbetsdomstolen fram till att 
bolaget hade visat att det fanns saklig grund för uppsägning 
av Thomas pga arbetsbrist och bolaget hade visat att up-
psägningen helt saknade samband med hans dyslexi eller 
bolagets kännedom om dyslexin. Uppsägningen var därför 
inte i strid med anställningsskyddslagen eller diskrimin-
eringslagen.

Avseende frågan om bolaget brutit mot utredningsskyldighet-
en i diskrimineringslagen hade det inte kommit till bolagets 
kännedom att Thomas ansetts sig utsatt för trakasserier 
eller diskriminering varför någon utredningsskyldighet inte 
förelegat. Thomas hade inte heller blivit utsatt för repres-
salier i strid med diskrimineringslagen.
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Inte föräldradiskriminering
FRÅN  ARBETSDOMSTOLEN   (AD 2015 nr 58 )

Ett bolag som inte hade sänkt prestationslönegränsen 
för en arbetstagare som varit föräldraledig pga tillfäl-
lig vård av barn hade inte missgynnat arbetstagaren 
enligt föräldraledighetslagen. Visserligen förelåg ett 
missgynnande och ett orsakssamband mellan missgyn-
nandet och ledigheten. Domstolen kom dock fram till att 
bolagets beslut att inte sänka gränsen var en nödvändig 
följd av ledigheten och alltså tillåten.

Ett bolag betalade enligt det sk Bemanningsavtalet grun-
dlön samt prestationslön vid arbete över ett visst antal 
timmar till sina ambulerande tjänstemän. Bolaget sänkte 
inte gränsen för när prestationslön skulle utbetalas för 
en tjänsteman, Simon, som varit frånvarande pga tillfällig 
vård av barn (VAB). Unionen ansåg att bolaget, genom att 
inte sänka gränsen för när prestationslön skulle utbeta-
las, hade missgynnat Simon i strid med i föräldraledighet-
slagens 16 §. 

Domstolen kom fram till att missgynnande förelåg då 
Simon inte haft samma möjlighet att nå prestationslöne-
gränsen och högre lön jämfört med om han inte hade varit 
föräldraledig. 

Angående frågan om det fanns ett orsakssamband mellan 
missgynnandet och föräldraledigheten konstaterade dom-
stolen att föräldraledigheten var orsaken till att han inte 
haft samma möjlighet att nå prestationslönegränsen och 
högre lön jämfört med om han inte varit ledig, och doms-
tolen kom även fram till att ett orsakssamband förelåg.

Frågan var då om underlåtenheten att sänka presta-
tionslönegränsen för den som är ledig för VAB varit en 
nödvändig följd av ledigheten och därför inte strid mot 
föräldraledighetslagen. Arbetsdomstolen konstaterade att 
om arbetsgivaren skulle sänka prestationslönegränsen 
för en arbetstagare som är frånvarande pga VAB skulle 
det gynna den föräldralediga arbetstagaren på ett orättvist 
sätt i förhållande till en arbetstagare som är frånvarande 
av andra skäl, men framför allt i förhållande till andra ar-
betstagare som står till förfogande för bolaget i avvaktan 
på att bli utbokad till företag. Arbetsdomstolens slutsats 
var att bolagets beslut att inte sänka prestationslöne-
gränsen vid ledighet för VAB var en nödvändig följd av 
föräldraledigheten. Bolaget hade inte brutit mot missgyn-
nandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Kommentar: I fallet gick arbetsdomstolen in närmare på 
betydelsen av ”nödvändig följd av ledigheten” i föräldral-
edighetslagens § 16. Arbetsdomstolen konstaterade att 

utgångspunkten bör vara att föräldraledighet inte alls ska 
påverka lönen eller andra anställningsvillkor. En föräl-
draledig arbetstagare ska normalt ha samma allmänna 
löneutveckling och villkor i övrigt under ledigheten som 
när han eller hon arbetar fullt enligt sin normala arbet-
stid. Att ledigheten påverkar lön och andra villkor kan 
endast ske i verkliga undantagsfall, när arbetsgivaren 
kan visa att en sådan utveckling är en nödvändig följd av 
ledigheten. Att den är nödvändig innebär att den inte går 
att undvika om inte de föräldralediga ska gynnas i förhål-
lande till andra anställda på ett sätt som kan uppfattas 
som orättvist, orimligt eller uppenbart omotiverats. Dom-
stolen framhöll att en nödvändig följd av ledigheten är att 
arbetstagaren som är ledig inte får lön av arbetsgivaren, 
att den som jobbar deltid får lönen minskad i proportion 
till ledigheten eller att skifttillägg eller ob-tillägg faller 
bort när arbetstagaren inte längre jobbar skift eller på 
obekväm arbetstid.
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Om åldersdiskriminering 
– 70 årsgräns vid  
anställning var inte tillåten 

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 
  (AD 2015 nr 51) 
 

Tre tidigare anställda hade enligt bolagets ålderspoli-
cy nekats ny behovsanställning med anledning av att 
de fyllt 70 år. Särhandlingen omfattades inte av något 
av undantagen i diskrimineringslagen och bolaget 
hade utsatt de tre personerna för åldersdiskriminer-
ing.

Bolaget hade en policy om att inte förnya behovsanställningar 
för förare som fyllt 70 år. Två bussförare och en färdtjänst-
förare fick i samband med att de fyllde 70 år i enlighet med 
bolagets policy besked om att deras behovsanställningar 
som förare hos bolaget inte skulle förnyas.

Parterna i målet var överens om att bolagets tillämpning 
av policyn i förhållande till de tre personerna inneburit ett 
missgynnande pga ålder i strid med diskrimineringsförbudet 
i diskrimineringslagens 1 kap 4 § och 2 kap 1 §. Frågan var 
om behandlingen av de tre personerna ändå kunde vara 
tillåten i enligt något av undantagen i diskrimineringslagen.

Undantaget i 2 kap 2 § p 1 
Av diskrimineringslagens 2 kap 2 § p 1 framgår att dis-
krimineringsförbudet inte hindrar särbehandling pga en 
egenskap som har samband med någon av diskriminer-
ingsgrunderna (tex ålder) om egenskapen (tex viss ålder) 
pga arbetets natur eller det sammanhang där arbetet ut-
förs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har 
ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt 
för att uppnå syftet.

Parterna hade olika uppfattningar om vilka av de olika syften, 
som bolaget hade åberopat, som skulle ligga till grund för 
bedömningen. Arbetsdomstolen kom fram till att det syfte 
som skulle beaktas var trafiksäkerhetssyftet, bland annat 
då de andra syftena hade gjorts gällande först väldigt sent 
under processen. Parterna var överens om att trafiksäkerhet 
kunde utgöra ett berättigat syfte.

Vidare kom domstolen fram till att en ålder om 70 år i sig inte 
kan utgöra ett verkligt och avgörande yrkeskrav för att vara 
förare, men att vissa fysiska förmågor kan utgöra sådant krav. 
Domstolen konstaterade, vilket bolaget även hade anfört, att 
fysiska förmågor avtar med åldern och koncentration och 
uppmärksamhet (kognitiva förmågor) är avgörande för förare. 
Uppvisande av kognitiva förmågor var således ett verkligt 
och avgörande yrkeskrav för aktuella yrken.

Frågan var dock om den av bolaget införda åldersgränsen 
var lämplig och nödvändig för att uppnå det berättigade 
syftet (dvs trafiksäkerheten). Domstolen konstaterade att 
det varken på internationell eller nationell nivå finns en 
övre åldersgräns för körkortsinnehav eller för att framföra 
motorfordon i yrkestrafik. Däremot finns en mängd bestäm-
melser, tex transportstyrelsens föreskriften, som bland an-
nat reglerar frågor om fysiska och kognitiva förmågor och 
andra medicinska förutsättningar (exempelvis uppvisande 
av läkarintyg) för rätten att inneha körkort. Enligt domstolen 
fick det antas att den allmänna reglering som finns förutsätts 
i tillräcklig grad fånga upp dem som kan komma att utgöra 
trafiksäkerhetsrisker. Bolaget hade således inte visat att 
åldersgränsen på 70 år var ett lämpligt och nödvändigt 
verktyg för att uppnå syftet med ökad trafiksäkerhet. 

Undantaget i 2 kap 2 § p 4 
I 2 kap 2 § p 4 diskrimineringslagen finns en undantags-
bestämmelse som innebär att särbehandling pga ålder 
inte är i strid mot diskrimineringsförbudet om särbehan-
dlingen har ett berättigat syfte och de medel som används 
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Domsto-
len hänvisade bla till avgöranden från EU-domstolen där 
det framgår att berättigade syften enligt bestämmelsen 
ska vara socialpolitiska mål (sysselsättning, arbets-
marknad och yrkesutbildning) och att trafiksäkerhet inte 
kan utgöra ett berättigat syfte enligt bestämmelsen. Mot 
bakgrund av detta var särbehandlingen inte tillåten med 
stöd av undantaget.

Sammantaget hade bolaget utsatt de tre förarna för 
otillåten diskriminering. Diskrimineringsersättningen 
bestämdes till 40 000 kronor till var och en av dem.
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Avtalsrörelsen 2016 
Ni får väl vårt nyhetsbrev AvtalsNytt med uppdat-
eringar kring avtalsrörelsen 2016? 
Om du eller en kollega som vill ha AvtalsNytt inte 
får detta, tveka inte att höra av dig till: 
medlem@li.se. 

Livsmedelsföretagen och övriga förbund inom 
industrin har även en gemensam webbplats 
avtal2016.se för avtalsrörelsen 2016. Här finner 
du nyheter, fakta och debatt om avtal16. 

Lönesättningsverktyg 
från Svenskt Näringsliv
Ett aktivt och medvetet arbete med lönesättning 
kan bidra till att utveckla både företag och 
medarbetare. Svenskt Näringsliv har tagit fram 
ett nytt web-verktyg för lokalt lönearbete som 
hjälper företagen att strukturera och planera 
lönearbetet, så att det gynnar företagens mål och 
medarbetarnas utveckling. Verktyget hittar ni på:  
www.jobbamedlonen.se.

Yrkesintroduktions- 
anställning
Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet 
har ingått Avtal om yrkesintroduktion. Avtalet ger en 
möjlighet att använda yrkesintroduktionsanställning. 
För att använda yrkesintroduktionsanställning måste det 
finnas en överenskommelse mellan de lokala parterna 
(dvs ett lokalt avtal) om detta. Kort gäller även:

Den som anställs måste vara under 25 år och ha genomgått 
Teknikcollege eller annan industriell utbildning i ett etablerat 
samarbete med livsmedelsföretag.

Anställningen utgörs av arbete och utbildning. Anställningen 
ska förenas med handledning och en individuell utveckling-
splan beträffande arbetsuppgifter och lärande-/ introduk-
tionsinsatser. 

Anställningen är en visstidsanställning som får uppgå till högst 
12 månader. Anställningen kan, efter lokal överenskommelse, 
förlängas med upp till ytterligare 12 månader.

Lönen för den anställde ska uppgå till minst 75 % av lägsta 
lönen i aktuellt kollektivavtal. För övriga tillägg och ersättningar 
gäller kollektivavtalets regler fullt ut.

Ekonomiskt stöd 
Arbetsgivare kan ansöka om ett ekonomiskt stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar från Arbetsförmedlingen. 
Stödet innebär en kreditering av arbetsgivaravgiften och 
stöd för handledning. Ansökan måste om ekonomiskt stöd 
måste göras innan anställningen påbörjas. För ekonomiskt 
stöd krävs bland annat:

Att den anställde ska sakna relevant yrkeserfarenhet. An-
ställningen måste vara en anställning om minst 6 månader 
och andelen handledning och/eller utbildning måste uppgå 
till minst 15 %. (Notera att enligt det centrala kollekti-
vavtalet om yrkesintroduktion kan andelen utbildning up-
pgå till 25 %). 

Man kan få stöd för anställd som man kommit i kontakt med via 
”egen rekrytering” (det finns således inget krav på att företaget 
måste fått kontakt med den anställde via arbetsförmedlin-
gen). Den anställde måste dock senast dagen för ansökan 
om ekonomiskt stöd vara inskriven på arbetsförmedlingen.

Aktuella belopp för ekonomiskt stöd finns på Arbetsförmedlin-
gens hemsida: www.arbetsformedlingen.se/yrkesintroduktion.

För mer information om yrkesintroduktion, vänligen kontakta 
Christoffer Carlsson, projektledare yrkesintroduktion, på 
telefon 072-541 34 86 eller på mail: christoffer.carlsson@li.se

ÖVRIGA NYHETER
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KURSER

Arbetsmiljö
Branschanpassad påbyggnadsutbildning efter genom-
förd grundutbildning i bättre arbetsmiljö - BAM

Syftet med kursen är att ge grundläggande arbetsmiljökun-
skaper och stimulera samverkan mellan arbetsgivare, skydd-
sombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor. Målgruppen 
för kursen är chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsom-
bud och fackliga företrädare inom livsmedelsbranschen. 
Kursen behandlar bland annat lagar och andra regelverk 
kopplade till  arbetsmiljön inom livsmedelsbranschen, che-
fers och skyddsombudens roller och ansvar, förebyggande 
arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och handlingsplan. 
Enligt Livsmedelsavtalet ska skyddsombud gå 40 timmars 
BAM utbildning, vilket uppfylls genom den här kursen.

Kursen består av två delar. Del 1 är en tredagars grundut-
bildning i bättre arbetsmiljö, en så kallad BAM-utbildning. 
Den genomförs av Prevent och ges på ett flertal orter. Utbild-
ningsdagarna varvas med föreläsningar och grupparbeten 
där olika risker eller problem med arbetsmiljösituationer 
ska lösas.

Del 2 av kursen är helt anpassad till livsmedelsbranschen 
och är två dagar. Första dagen utgörs av en hemuppgift som 
består av ett antal frågor om arbetsmiljö på deltagarens egen 
arbetsplats. Andra dagen går man igenom hemuppgiften 
och branschspecifika problemområden tas upp. Andra dagen 
deltar även de centrala parterna, Livsmedelsföretagen och 
Livsmedelsarbetareförbundet.

Kurstillfällen del 1: 
Göteborg 
1-3 december 2015 
2-4 februari 2016 
15-17 mars 2016

Stockholm 
1-3 december 2015 
8-10 december 2015 
26-28 januari 2016 
2-4 februari 2016 
9-11 februari 2016 
16-18 februari 2016 
8-10 mars 2016 
15-17 mars 2016

Malmö 
16-18 februari 

Kursavgift, del 1: www.prevent.se  
Anmälan: www.prevent.se

När du anmäler dig måste du ange ”Livsmedel” i rutan ”Fak-
turareferens” under betalningsinformation ”när du slutför 
bokningen”. Du kan även anmäla dig på tel: 08-402 02 02

Kurstillfälle del 2 
Utbildningsort: Antalet anmälda deltagare från en och 
samma region avgöra utbildningsort (Stockholm, Göte-
borg eller Malmö). 

Kurstillfälle: 16 maj 2016 
Kursavgift, del 2: 2 600 kr   
Anmälan: görs till medlem@li.se 

Välkommen till ALL-dagarna i  
november och december

ALL-dagarna vänder sig främst till dig som jobbar inom 
löneadministrationsområdet eller med därtill kopplade 
frågor. Under ALL-dagarna går vi igenom förändringar och 
nyheter inom bland annat socialförsäkrings-, skatte- och 
arbetsrättsområdet. Dagarna arrangeras av IKEM i samarbete 
med oss på Livsmedelsföretagen. Dagarna hålls på nio orter 
med första tillfälle den 20 november och sista tillfälle den 
4 december. För ytterligare information se vår webbplats: 
http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/kalender/
valkommen-till-all-dagarna-i-november-och-december/

Anmälan sker senast den 16 respektive 18 november 
(beroende på vilken ort man anmäler sig till) på IKEMs 
webbplats: http://www.ikem.se/kurser-moten/all-dagar-
avtal-lag-lon



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 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


