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Strejkrätt förelåg 
inte för införande 
av deltidspension

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN (AD 2016 nr 16)

Under avtalsrörelsen 2016 har Unionen  
och Sveriges Ingenjörer krävt att få in den 
så kallade flexpensionen i den gällande ITP-
planen med Almega och deras tjänsteföretag. 
Flexpensionen motsvaras av industrins del-
pension, och tjänstemannafacken krävde att 
ett liknande system etableras för tjänstemän 
i Almegas medlemsföretag. Almegas in-
vändning mot flexpensionen var bland annat 
att ett införande av flexpensionen innebär 
högre inbetalningar till de sedan tidigare 
avtalade pensionsavgifterna i ITP-planen för 
arbetsgivarna. 

Under avtalsförhandlingarna aviserade 
Unionen och Sveriges Ingenjörer att flex-
pensionen var av sådan vikt att stridsåtgärder 
kunde komma att vidtas om arbetsgivarna 
inte accepterar flexpensionen. När avtals-
förhandlingarna strandade valde Unionen 
och Sveriges Ingenjörer att varsla om strids-
åtgärder. Tre arbetsgivarförbund gjorde 
en fredspliktsinvändning och menade att 
freds-plikt skulle råda beträffande pensions-
frågor i företag där ITP-planen, i det gällande  
kollektiv-avtalet, gäller. 

Med anledning av denna invändning valde 
arbetstagarförbunden att begära interimis-
tisk prövning hos AD av de varslade strids-
åtgärdernas tillåtlighet.

AD menade att vid en tolkning av ITP-avtalets 
ordalydelse och den avsiktsförklaring som 
togs in som en bilaga när ändringar i ITP-
avtalet avtalsförhandlades 2006, talade detta 
för att fredsplikt råder på grund av ITP-avtalet 
i frågan om hur mycket arbetsgivare ska 

betala i pensionsavgifter för berörda arbets-
tagare. AD ansåg även att av ordalydelsen och 
avsiktsförklaringen kunde förstås att krav på 
överenskommelser om kompletterande av-
gifter för ålderspension, i vart fall avgifter som 
avses införlivas i det administrativa system 
som inrättats för ITP, inte får understödjas 
med stridsåtgärder. 

AD konstaterade därefter att strejkrätt för 
Unionen och Sveriges Ingenjörer inte fanns då 
det inte kommit fram tillräckligt som talade 
emot arbetsgivarparternas invändning om 
att fredsplikt gällde för pensionsvillkoren. 

KOMMENTAR: Efter ADs tillfälliga prövning 
av stridsåtgärdernas tillåtlighet som  
resulterade i att AD bedömde dem som 
otillåtna, valde tjänstemannafacken att dra 
tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder. De 
meddelade även att kravet på flexpensionen 
inte skulle drivas under avtalsrörelsen 2016 
men att avtalskravet kommer åter i avtals-
rörelsen 2017. 

Avsked eller 
trängande 
familjeskäl? 

FRÅN ARBETSDOMSTOLEN (AD 2016 nr 24)

Fadern till en anställd på Arbetsförmedlingen 
skadades allvarligt i en bilolycka i Iran den 7 
maj varpå sonen åkte ned för att vaka över 
sin far i fyra månader.

Initialt beviljade arbetsgivaren tjänstledighet 
med lön för tio dagar. Arbetstagaren begärde 
fortsatt tjänstledighet på sex månader vilket 
arbetsgivaren avslog samt begärde att den 
anställde skulle inställa sig på arbetet. När 
arbetstagaren begärde omprövning av an-
sökan, avslogs denna av arbetsgivaren sam-
tidigt som arbetsgivaren återigen begärde att 
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arbetstagaren skulle inställa sig till arbete. Efter den 8 
juli hade parterna ingen kontakt med varandra, varpå 
arbetsgivaren avskedade mannen den 18 september.  

Tvisten gällde bland annat om mannen hade haft rätt 
till ledighet på grund av trängande familjeskäl för hela 
frånvaroperioden från 23 juni till september och om så 
inte var fallet om arbetsgivaren haft tillräcklig grund 
till avskedandet.

Jusek, som företrädde den anställde, menade att han 
haft rätt till ledighet enligt lagen om rätt till ledighet 
av trängande familjeskäl för hela perioden av frånvaro 
och att laga grund för avskedande saknades.

Arbetsgivaren menade å sin sida att mannen inte hade 
haft rätt till ledighet på grund av trängande familjeskäl 
för hela frånvarotiden eftersom det fanns andra familje-
medlemmar i Iran som hade möjlighet att vaka över 
fadern. Vidare ansåg Arbetsförmedlingen att mannen 
trots två uppmaningar att inställa sig till arbete inte gjort 
så, och därmed gjort sig skyldig till arbetsvägran. Laga 
grund för avskedande, eller i vart fall för uppsägning 
på grund av personliga skäl fanns. 

AD konstaterade att det varit en besvärlig situation för 
mannen. Av utredningen har arbetstagaren visat att från 
maj till juli har fadern opererats och rehabiliterats. Men 
arbetstagaren har inte kunnat visa på nödvändigheten 
av hans personliga närvaro under faderns hela sjukhus-
vistelse från juni till september, och han har inte heller 
på allvar undersökt alternativ till sin personliga när-
varo denna period genom att t ex rådfråga läkare eller  
annan insatt.

AD kom därför fram till att mannen inte haft rätt att vara 
frånvarande från arbetet efter juli till september enligt 
lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. 
Han hade heller inte så starka skäl att han under så 
lång tid hade rätt att vara olovligen frånvarande från 
sin arbetsplats. AD konstaterade därför att den olovliga 
frånvaron i form av vägran att inställa sig till arbetet 
utgjorde därför laga grund för avskedande.

KOMMENTAR: Noterbart är att AD konstaterar i rätts-
fallet att enligt det EU-direktiv som lagen om ledighet 
på grund av trängande familjeskäl grundar sig på, är 
lagen även tillämplig på familjeband som i aktuellt 
fall det vill säga vuxen son som vill vårda sin förälder.
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Välkommen på 
Livsmedelsföretagens 
kurser!
Bästa sättet att vara redo för problemlösning är att 
vara insatt i vilka regler som gäller. 

Genom Livsmedelsföretagens kurser får arbets- 
givaren aktuell och branschspecifik information om 
de områden som rör arbetsgivarens rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till arbetstagarna. 

Under hösten förläggs kurserna på följande orter och 
dagar: 

8 september:   Utbildning om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (Malmö) 

13 september:   Chefen och arbetsmiljön  
(Stockholm) 

13 september:   Chefs- och ledarskapsutbildning 

19 september:   Förhandlingsteknik – grundkurs 
(Stockholm) 

22 september:   Livsmedelsföretagens avtalskurs 
(Malmö) 

22 september:   Utbildning om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (Göteborg) 

27 september:   MBL-förhandling (Göteborg) 

27 september:   Ny som ledare (Malmö) 

3 oktober:   UGL – Utveckling av grupp och 
ledare 

12 oktober:   Arbetsrätt – grundkurs (Stockholm) 

27 oktober:   The Swedish Labour Market –  
An introduction (Malmö) 

14 november:   Förhandlingsteknik – grundkurs 
(Malmö) 

22 november:   Ny som ledare (Stockholm) 

28 november:   UGL – Utveckling av grupp och 
ledare 

29 november:   Livsmedelsföretagens avtalskurs 
(Stockholm)

Anmälan sker här. Här finner ni även höstens övriga 
kursutbud och vilka som är kursledare. 

Anmäl er redan idag! Varmt välkomna! 

http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/seminarier-och-utbildningar/
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ÄNDRINGAR I LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD

Skärpta åtgärder för  
Butiks- och Serveringsavtalet
EU-kommissionen har tidigare kritiserat Sverige för att det 
finns en risk för missbruk av visstidsanställningar eftersom 
stapling av visstidsanställningar inte reglerats i lagstiftningen. 
Riksdagen har nu i vår beslutat om en ändring i anställnings- 
skyddslagen som berör omvandling av en allmän visstids-
anställning till en tillsvidareanställning. 

De nya reglerna, som gäller från och med den 1 maj 2016, 
kommer att få mycket begränsad betydelse för medlems-
företag inom livsmedelsindustrin eftersom tidsbegränsade 
anställningar som ingås inom ramen för kollektivavtal med 
Livs och tjänstemannafacken inte berörs. I dessa kollektivavtal 
anges uttömmande vilka olika anställningsformer som kan 
användas och därför tillämpas inte anställningsskydds- 
lagen. Det är enbart anställningsavtal inom Serverings- och 
Butiksavtalens områden som ingås med stöd av anställnings-
skyddslagen och som därmed berörs av de nya reglerna. 

I KORTHET INNEBÄR DE NYA REGLERNA FÖLJANDE: 
I dag övergår en allmän visstidsanställning till en tills-
vidareanställning om en person har varit anställd i allmän 
visstidsanställning under sammanlagt längre tid än två år 
inom en femårsperiod. Enligt de nya reglerna ska en allmän 
visstidsanställning även övergå till en tillsvidareanställning 
om den allmänna visstidsanställningen har pågått i samman-
lagt mer än två år och den tiden ingår i en kedja där olika 
tidsbegränsade anställningar (allmän visstidsanställning, 
vikariat, säsongsanställning) har följt på varandra utan längre 
uppehåll än sex månader. 

De nya reglerna ska tillämpas på allmänna visstidsanställ-
ningar som ingås från och med den 1 maj 2016 vilket innebär 
att allmänna visstidsanställningar som ingåtts dessförinnan 
inte kan omvandlas enligt de nya reglerna. Däremot räknas all 
anställningstid i de olika formerna av tidsbegränsad anställ-
ning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsong) innan den 
1 maj 2016 ihop när man fastställer kedjan av anställningar. 

Den som har en tidsbegränsad anställning får också rätt 
till information från arbetsgivaren om alla anställningar 
som har betydelse för en eventuell omvandling från tillfällig  
anställning till tillsvidareanställning. Informationsskyldigheten 
omfattar anställningsform, tillträdesdag slutdag och gäller 
bara anställningar som pågår den 1 maj 2016 eller som 
tillträds efter detta datum. 

För en utförlig beskrivning av de nya reglerna, se  
regeringens proposition (prop. 2015/16 nr 62).

ARBETSMILJÖ

Ny avtalskurs!
Ni har väl inte missat att Livsmedelsföretagen  
har tagit fram en ny endagskurs som fokuserar 
på våra kollektivavtal! Våra förhandlare går då 
igenom avtalen och vi fördjupar oss i de viktigaste 
delarna såsom arbetstidsförläggning, helglön och 
lönesättning.

Du anmäler dig här

http://www.regeringen.se/contentassets/0beef782bc164e979672cc6e19e0553c/skarpta-atgarder-mot-missbruk-av-tidsbegransade-anstallningar-prop.-20151662
http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/seminarier-och-utbildningar/livsmedelsforetagens-avtalskurs/
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Tre nya föreskrifter  
från Arbetsmiljöverket 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4) som gäller från och med den 31 mars 2016 
reglerar – inom detta område – kunskapskrav, mål,  
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

Genom den nya förskriften upphävs: Omvårdsarbete i eget 
hem AFS 1990:18, Allmänna råd om psykiska och sociala 
effekter på arbetsmiljön AFS 1980:14 samt Kränkande 
särbehandling i arbetslivet AFS 1993:17.

HJÄLP ATT TOLKA DEN NYA FÖRESKRIFTEN 
Arbetsmiljöverket har tagit fram en mängd informations- 
och stödmaterial kring den nya föreskriften. Rent konkret 
blir arbetssättet inte mer annorlunda än det som tillämpas 
för föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 
och dess 4 steg – Undersökning – riskbedömning – åt-
gärder och kontroll.

Det gäller även här att bedöma arbetsbelastningen – 
göra riskbedömning – och sätta in olika åtgärder för att 
minska riskerna och avlasta samt utvärdera resultatet.  
I arbetsmiljöverkets korta broschyr – Hantera arbets-
belastningen med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete 
– beskrivs på ett konkret sätt hur man kan gå tillväga och 
exempel från bl. a. tillverkningsindustrin samt även en 
kortare checklista (till höger) som beskriver arbetsgången.

Förutom ovanstående finns också en lite mer omfattande 
vägledning Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
– viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö.

Vi kan också rekommendera Förebygg arbetsrelaterad 
stress ADI 688 som på 4 sidor ger en bra beskrivning hur 
man kan arbeta med frågan. Ytterligare material kan hittas 
på: Stress och Ditt ansvar som arbetsgivare.

CHECKLISTA – HANTERA  
OHÄLSOSAM ARBETSBELASTNING

 1  UNDERSÖK ARBETSBELASTNING
→  Undersöker du om det finns arbetstagare, inklusive 

chefer, som har arbetsbelastning som kan leda till 
ohälsa?

→  Omfattas alla arbetstagare och funktioner av  
undersökningarna?

→  Behöver du komplettera undersökningen?
→  Utreds organisatoriska förutsättningar som bidrar 

till obalans mellan krav och resurser?
→  De personer som omfattas av riskerna – kommer 

de till tals om vilka orsaker de ser?
→  Medverkar skyddsorganisationen för att ta reda på 

orsaker?
→  Behöver ni anlita företagshälsovård eller annan 

extern resurs?

 2  RISKBEDÖM
→  Finns det risk för ohälsa på grund av obalans i krav 

och resurser?
→  Är riskerna allvarliga ur hälsosynpunkt?

 3  ÅTGÄRDA
→  Ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder
→  Har du kommit till vad som är viktigast att göra hos 

er för att minska riskerna?
→  Har du övervägt att ta bort eller minska krav?
→  Har du övervägt att öka eller tillföra resurser?
→  Har du tagit fram en handlingsplan för de åtgärder 

ni planerar?
→  Har du bestämt vem som har till uppgift att hålla 

handlingsplanen uppdaterad?
→  Är handlingsplanen känd för alla på arbetsplatsen?
→  Har du förankrat åtgärderna på berörda nivåer i 

organisationen?
→  Har du bestämt vem som ansvarar för att genom-

föra respektive åtgärd?
→  De personer som är ansvariga för åtgärder – har 

de befogenheter att till exempel prioritera bort 
arbetsuppgifter eller öka de resurser som behövs? 
(Ibland behöver frågan returneras till en högre 
chefsnivå, eller till högsta ledningen.)

 4  FÖLJ UPP ÅTGÄRDERNA
→  Har arbetsbelastningen minskat genom de  

åtgärder ni vidtagit?
→  Finns det andra positiva konsekvenser av  

åtgärderna som ni kan tydliggöra?
→  Har åtgärderna fått negativa konsekvenser? Om ja 

– har du en plan för att hantera dem?

4

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/hantera-arbetsbelastning-broschyr-adi701.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/hantera-arbetsbelastning-broschyr-adi701.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/forebygg-arbetsrelaterad-stress-broschyr-adi688.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/forebygg-arbetsrelaterad-stress-broschyr-adi688.pdf
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/utmaningen-ditt-ansvar-som-arbetsgivare/
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Elektromagnetiska fält (EMF)

Den nya föreskriften om elektromagnetiska fält, AFS 2016:3, 
träder i kraft den 1 juli 2016 och är ett direkt införande av ett EU 
– direktiv (2013/35/EU). Sverige har tidigare haft en föreskrift 
om högfrekventa elektromagnetiska fält (AFS 1987:2) som nu 
ersätts av de nya reglerna som omfattar statiska magnetiska 
fält (0-1 Hz), lågfrekventa elektriska och magnetiska fält  
(1 Hz–1 MHz) och högfrekventa elektromagnetiska fält  
(100 kHz–300 GHz).  

Föreskriften är tekniskt komplicerad, och i länken nedan finns 
vägledning för företagen för att kunna bedöma om man som 
arbetsgivare och företag är berörd eller inte.

För vägledning se länk

BERÖRS LIVSMEDELSBRANSCHEN AV DE NYA REGLERNA?
Ja, arbetsgivaren ska bedöma alla de risker, såväl direkta 
som indirekta, för arbetstagarna som uppstår på grund 
av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen. Resultatet av  
riskbedömningen kan ingå och vara en del av den risk-
bedömning som skall göras enligt föreskriften om  
Systematiskt arbetsmiljöarbete. I praktiken betyder det att 
företag skall inventera och riskbedöma om man har utrustning 
som kan ge upphov till EMF-risker. Om så är fallet – krävs 
mer omfattande utredning och åtgärder om insats- och gräns-
värden överskrids. Riskbedömningen ska planeras och ske 
i samverkan mellan arbetsgivare och berörda arbetstagare 
eller skyddsombud. 

För Livsmedelsindustrin uppfattar vi att få företag kommer 
att få problem, med överskridande av gränsvärden, då den 
typen av processer och utrustning vi vet är problematisk är 
ovanlig i branschen. 

Av Arbetsmiljöverket omnämns induktion och svetsning 
som exempel på processer och teknik där höga EMF kan 
förekomma och där behov av fördjupad analys/ev. mätning 
kan bli aktuell.

För detaljerad information se länk

Hygieniska gränsvärden 

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om  
hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som börjar att gälla 
den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta 
nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.

RIKTADE INSPEKTIONER – LIVSMEDELSBRANSCHEN
Arbetsmiljöverket har annonserat att de kommer att rikta 
sina inspektioner de kommande året mot nedanstående 
områden: 

→ Fokus på ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöverket driver under 2015-2017 ett projekt med tre 
olika inspektionsaktiviteter där fokus ligger på att förebygga 
belastningsskador men inkluderar även tillsyn av SAM.

→ Transport – ”Säkra leveransvägar och varumottagning”
Målet är att ge arbetsgivare (företag och organisationer) 
bättre kunskaper vad gäller samordningsansvaret i samband 
med leveranser, samt att minska risken för psykisk stress 
och belastningsergonomiska skador.  

→ Kemi- och processintensiva företag
Inspektioner av kemi-och processintensiva företag under 
2015-2018. Inspektionerna började under 2015 som ett 
pilotprojekt och 400 inspektioner kommer att genomföras 
under 2016. Inkluderar tillsyn av SAM.

För ytterligare information kontakta Björn Hammar,  
bjorn.hammar@li.se; 0706-56 65 04.

http://www.livsmedelsforetagen.se/wp-content/uploads/2016/06/elektromagnetiska-falt-icke-bindande-vagledning-till-god-praxis-vid-tillampningen-av-direktiv-2013-35-eu.pdf
http://www.livsmedelsforetagen.se/wp-content/uploads/2016/06/foreskrifter-och-direktiv-om-elektromagnetiska-falt-korr-20160613.pdf
mailto:bjorn.hammar%40li.se
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Hälsoväxling för arbetsgivare 
– nytt förslag från regeringen
Under april månad presenterade regeringen ett lagförslag 
som innebär att arbetsgivare ska betala 25 procent av sjuk-
penningkostnaderna för anställda som har varit sjukskrivna 
mer än 90 dagar. 

I Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och 
omställning på arbetsplatserna, kan utläsas att förslaget 
förväntas innebära ökade incitament för arbetsgivare att 
arbeta med ett mer aktivt hälsoarbete, med förebyggande 
åtgärder och med effektiva rehabiliterings- och omställ-
ningsinsatser efter-som sjukfrånvaron bland de anställda 
därmed bör sjunka. Särskilda undantagsregler kommer 
finnas för bland annat små arbetsgivare och utsatta grupper 
på arbetsmarknaden. 

Förslaget kommer enligt regeringen att vara kostnads-
neutralt för det stora arbetsgivarkollektivet då det är tänkt 
att arbetsgivaravgifterna ska sänkas. Enligt regeringen är 
det arbetsgivare inom de delar av arbetsmarknaden där 
sjukfrånvaron idag är som störst som kommer att drabbas 
mest av betalningsansvaret för sjukpenningen.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med andra remissinstan-
ser varit mycket kritiska till det nya lagförslaget. Lagförslaget 
har bland annat kritiserats med att belasta företagen med 
ett obegränsat och orimligt kostnadsansvar eftersom det 
inte finns något tak eller annan begränsning för betalnings-
skyldigheten för sjukpenning och rehabiliteringspenning. 
Det är särskilt allvarligt för små och nystartade företag som 
kommer ha svårt att förutsäga framtida kostnader av en 
nyrekrytering vilket ökar risken för selektering vid nyanställ-
ning för personer med sjukdomshistorik, kroniska sjukdom 
och funktionsnedsättning.  

ÖVRIGT
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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: Katia Storm, 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

http://www.facebook.com/livsmedelsforetagen
http://www.twitter.com/livsmedel

