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SKILJEDOMSREGLER FÖR SKILJENÄMNDEN 1 UPPFINNAR- OCH
KON KURRENSKLAUSULSTVISTER

§ 1 Om skiljenämnden

Skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister (“skiljenämnden”) avgör tvister
enligt reglerna i avtalet angående rätten till arbetstagares uppfinningar, samt enligt reglerna i
avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal; båda mellan Svenskt
Näringsliv och PTK.

Om det i en tvist rörande tolkning och tillämpning av avtalet om konkurrensklausuler mellan
samma parter även finns tvist rörande lagen om skydd för företagshemligheter, lojalitetsplikt
och därmed sammanhängande frågor, kan de tvistande parterna träffa avtal om att
skiljenämnden är behörig att pröva samtliga sådana rättstvister mellan parterna.

Begreppet utanförstående används i betydelsen oorganiserade och andra tjänstemän som
inte är bundna av avtalet genom medlemskap i en kollektivavtalsbunden tjänstemanna
organisation.

INLEDANDE AV SKILJEFÖRFARANDE

§ 2 Påkallelseskrift

(1) En påkallelseskrift ska innehålla

(i) uppgifter om parternas namn, adresser, telefonnummer samt e-postadresser,
(ii) såvitt känt, parternas ombuds namn, adresser, telefonnummer samt e-postadresser,

(iii) en sammanfattning av tvisten,
(iv) preliminära uppgifter om kärandens yrkanden,
(v) namn, adress, telefonnummer samt e-postadress till den skiljeman som käranden har

utsett.

(2) Påkallelseskrift ska skickas till motpart samt till Svenskt Näringsliv och PTK.

(3) Svenskt Näringsliv och PTK ska skicka påkallelseskriften till den ordförande som enligt

§ 11 ska vara ordförande i skiljeförfarandet.

§ 3 Inledande av skiljeförfarande

Skiljeförfarandet anses vara inlett den dag då Svenskt Näringsliv såväl som PTK mottagit
påkallelseskriften.
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§ 4 Svar på påkallelseskriften

(1) Ordföranden ska ange en tid inom vilken svaranden ska inge ett svar på
påkallelseskriften till skiljenämnden. Om inte särskilda omständigheter talar för en längre tid,
bör tiden inom vilken svaranden ska inge ett svar bestämmas till högst tre veckor. Svaret ska
innehålla

(i) medgivande eller bestridande av de yrkanden som framställts i påkallelseskriften,
(ii) preliminära uppgifter om eventuellt genkäromål, kvittningsyrkande eller

kvittningsinvändning,
(iii) namn, adress, telefonnummer samt e-postadress till den skiljeman som svaranden

har utsett.

(2) Ordföranden ska skicka svaret till käranden. Käranden ska beredas tillfälle att yttra sig
över svaret.

(3) Underlåtenhet av svaranden att inge ett svar utgör inte hinder för skiljeförFarandets
fortsatta handläggning.

§ 5 Begäran om komplettering

Ordföranden får begära att en part kompletterar någon av sina skriftliga inlagor som ingivits
till skiljenämnden. Om käranden underlåter att följa en sådan begäran, får skiljenämnden
avvisa målet. Om svaranden underlåter att följa sådan begäran avseende ett genkäromål, ett
kvittningsyrkande eller en kvittningsinvändning, får skiljenämnden avvisa genkäromålet,
kvittningsyrkandet eller kvittningsinvändningen. Underlåter svaranden att i något annat
hänseende följa en begäran om komplettering utgör det inte heller hinder för
skiljeförfarandets fortsatta handläggning.

§ 6 Tidsfrister

Ordföranden får, på begäran av en part eller på eget initiativ, förlänga en tidsfrist som en part
har fått för att uppfylla en viss begäran.

§ 7 Översändande av handlingar

(1) Handlingar från skiljenämnden ska skickas till adressatens senast kända adress.

(2) Handlingar ska i den utsträckning det är möjligt skickas med e-post. Handlingar kan även
skickas med bud, rekommenderat brev, eller på annat lämpligt sätt.

(3) En handling som har skickats enligt andra stycket ska anses ha kommit adressaten
tillhanda den dag som den normalt skulle ha mottagits med det valda kommunikationssättet.
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§ 8 Avvisning

Skiljenämnden ska avvisa målet, helt eller delvis, om det är uppenbart att skiljenämnden
saknar behörighet att befatta sig med tvisten.

§ 9 Sammanläggning

Påkallas flera skiljeförtaranden rörande avtalet angående rätten till arbetstagares
uppfinningar mellan samma arbetsgivare och arbetstagare rörande flera olika uppfinningar
eller mellan samma arbetsgivare och flera arbetstagare rörande samma uppfinning, får
skiljenämnden besluta att skiljeförtarandena får sammanläggas. Ett sådant beslut får endast
fattas efter samråd med parterna.

SKILJENÄMNDENS SAMMANSÄTTNING

§ 10 Skiljenämndens sammansättning

(1) Skiljenämnden består av en eller flera fasta ordföranden. Ordföranden eller ordförandena
ska utse sekreterare.

(2) Skiljenämnden i ett enskilt skiljeförtarande består som huvudregel av en ordförande och
två partsutsedda skiljemän (tresits).

(3) Parterna kan komma överens om att tvisten ska avgöras enbart av en ordförande
(ensits), vilket i så fall ska ske om inte ordföranden finner att det är uppenbart olämpligt.

(4) En utanförstående arbetstagare kan i en tvist rörande avtalet om användning av
konkurrensklausuler i anställningsavtal begära att tvisten ska avgöras i ensits.

§ 11 Utseende av ordförande

(1) Ordföranden eller ordförandena utses av Svenskt Näringsliv och PTK med
treårsförordnanden. Ordförandens behörighet gäller dock alltid till dess att ett påbörjat
skiljeförtarande slutförts.

(2) Finns flera ordföranden utsedda, ska till ordförande i visst skiljeförtarande utses en av
dessa. Utseende till ordförande sker i turordning. Ordförandena har möjlighet att sinsemellan
överenskomma om avvikelse från denna regel i ett enskilt skiljeförtarande. Avvikelse
påverkar emellertid inte turordningen för kommande skiljeförtaranden.

(3) Skulle det visa sig att behov av fler än två ordföranden finns, kan Svenskt Näringsliv och
PTK bestämma att viss eller vissa ordförande enbart ska handha skiljeförtaranden av en
speciell typ.
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§ 12 Utseende av övriga skiljemän (tresits)

(1) Skiljenämnden består förutom av ordförande av partsutsedda skiljemän, vilka utses inom
ramen för varje enskilt skiljeförtarande.

(2) Berörda arbetsgivar- respektive arbetstagartörbund utser vardera en skiljeman. Det
gäller även i tvister där en eller båda organisationerna förklarat att förbundet avstår från att
föra medlemmens talan inför skiljenämnden.

(3) 1 tvist med utanförstående arbetstagare utses skiljeman som huvudregel av
arbetstagaren varvid berört arbetsgivartörbund utser den andra skiljemannen.

Den utanförstående arbetstagaren har dock alternativet att begära att Svenskt Näringsliv
respektive PTK ska utse vardera en skiljeman i tvisten. Svenskt Näringslivs respektive PTKs
val av skiljeman ska ske i samråd med arbetsgivar- respektive arbetstagartörbund inom
berört avtalsområde.

(4) Om part i en enskild tvist underlåter att utse en skiljeman, ska Svenskt Näringsliv
respektive PTK utse skiljeman för parten; Svenskt Näringsliv om underlåtenheten ligger hos
arbetsgivarparten, samt PTK om underlåtenheten ligger hos arbetstagarparten.

§ 13 Jävsinvändningar

1 tvist mellan organiserad arbetsgivare och organiserad arbetstagare som företräds av sina
respektive organisationer ska parterna i tvisten sinsemellan hantera frågor om de
partsutsedda skiljemännen som lämplighetsfrågor. Det förutsätts att parterna kan komma
överens och att frågor om entledigande av skiljeman på grund av bristande förtroende för
skiljemans opartiskhet inte uppkommer.

FÖRFARANDET INFÖR SKILJENÄMNDEN

§ 14 Handläggningen av skiljeförtarandet

Skiljenämnden ska alltid handlägga skiljeförtarandet på ett opartiskt, ändamålsenligt och
snabbt sätt som ger parterna lika möjligheter att i skälig omfattning utföra sin talan.

§ 15 Skiljeförtarandets säte

(1) Skiljeförfarandet ska ha sitt säte i Stockholm.

(2) Skiljenämnden får, efter samråd med parterna, hålla förhandlingar på den plats den
anser är lämplig. Skiljenämnden får träffas och hålla överläggningar på den plats som den
anser är lämplig.

(3) Skiljedomen ska anses vara meddelad i Stockholm.
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§ 16 Preliminär tidsplan

Skiljenämnden ska omgående efter det att skiljeförfarande inletts samråda med parterna i
syfte att fastställa en preliminär tidsplan för handläggningen av skiljeförtarandet.
Skiljenämnden ska skicka den preliminära tidspianen till parterna.

§ 17 Skriftliga inlagor

(1) Käranden ska inom den tid som ordföranden bestämmer inge ett käromål. Om inte
särskilda omständigheter talar för en längre tid, bör tiden inom vilken käranden ska inge
käromål bestämmas till högst tre veckor. Käromålet ska, om sådana uppgifter inte redan har
lämnats, innehålla

(i) preciserade yrkanden,
(ii) de omständigheter som käranden åberopar och

(iii) de handlingar som käranden åberopar.

(2) Svaranden ska inom den tid som ordföranden bestämmer inge ett svaromål. Om inte
särskilda omständigheter talar för en längre tid, bör tiden inom vilken svaranden ska inge
svaromål bestämmas till högst tre veckor. Svaromålet ska, om sådana uppgifter inte redan
har lämnats, innehålla

(i) uppgift om och i vilken mån svaranden medger eller bestrider kärandens yrkanden,
(ii) de omständigheter som svaranden åberopar,

(iii) eventuellt genkäromål, kvittningsyrkande eller kvittningsinvändning och de grunder
som åberopas till stöd för detta och

(iv) de handlingar som svaranden åberopar.

(3) Skiljenämnden eller ordföranden får förelägga parterna att inkomma med ytterligare
skriftliga inlagor. Om inte särskilda omständigheter talar för en längre tid, bör tiden inom
vilken part ska inkomma med inlaga bestämmas till högst två veckor.

§ 18 Ändring av talan

När som helst fram till dess att handläggningen förklaras avslutad enligt § 24 får en part
ändra eller komplettera sitt käromål, genkäromål, kvittningsyrkande eller sin
kvittningsinvändning, under förutsättning att skiljenämnden inte anser att det är olämpligt att
tillåta ändringen eller tillägget med hänsyn till att ändringen eller tillägget görs sent, den
olägenhet som detta innebär för motparten och övriga omständigheter.

§ 19 Förhandlingar

(1) Förhandling ska hållas om en part begär det eller om skiljenämnden anser att det är
lämpligt.
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(2) Skiljenåmnden ska i samråd med parterna bestämma datum, tid och plats för
förhandlingen och i skälig tid dessförinnan underrätta parterna om detta.

(3) Om parterna inte har kommit överens om annat ska förhandlingar äga rum bakom
stängda dörrar.

§ 20 Vilandeförklaring

(1) 1 tvist rörande avtalet angående rätten till arbetstagares uppfinningar kan en part begära
vilandeförklaring av målet. En förutsättning för vilandeförklaring är att parten kan visa att det
skulle gynna utredningen av en omtvistad uppfinnings värde.

(2) Skiljenämnden kan fatta beslut om vilandeförklaring i högst fyra år.

§ 21 Beslut om återkommande (perdurerande) vite

(1) 1 tvist rörande avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal kan
skiljenämnden besluta om återkommande (perdurerande) vite.

(2) Skiljenämnden kan besluta om återkommande vite om arbetstagaren som är föremål för
tvist tagit en anställning som enligt en konkurrensklausul är otillåten eller på annat sätt, direkt
eller indirekt, bedriver otillåten konkurrerande verksamhet, och fortsätter eller återupptar den
konkurrerande verksamheten sedan brottet mot klausulen påtalats.

(3) Vitet ska sättas avseende viss tidsperiod, t.ex. för varje dag, vecka, eller månad som
brottet fortgår, i syfte att konkurrensen ska upphöra. Vid utformning och bestämmande av
återkommande vite ska beaktas att syftet med konkurrensklausuler är att förhindra
konkurrerande verksamhet, och att arbetsgivaren därmed har ett berättigat intresse av att få
den konkurrerande verksamheten att upphöra.

(4) Återkommande vite i syfte att få en otillåten konkurrerande verksamhet att upphöra kan
bestämmas genom interimistiskt beslut. Skiljenämnden kan ta upp sådan prövning även om
arbetsgivaren inte fullgjort förhandlingskraven enligt gällande förhandlingsordning, eller
beträffande utanförstående arbetstagare, erbjudit överläggning. För att arbetsg ivarens
yrkande om interimistiskt beslut ska bifallas fordras att arbetsgivaren visar sannolika skäl för
att det kan befaras att arbetstagaren bryter mot konkurrensklausulen på sätt som sägs i
andra stycket.

(5) Beträffande prövning av yrkande om vite gäller i övrigt 15 kap rättegångsbalken i
tillämpliga delar. 1 fråga om verkställighet se § 38 andra punkten.

§ 22 Utevaro och annan underlåtenhet

(1) Om käranden utan giltigt skäl underlåter att inge käromål enligt § 17 ska skiljenämnden,
under förutsättning att svaranden inte har framställt ett genkäromål, avsluta hand
läggningen av skiljeförfarandet.
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(2) Om en part utan giltigt skäl underlåter att inge svaromål eller något annat skriftligt
yttrande enligt § 17, uteblir frän en förhandling eller på annat sätt underlåter att ta tillvara sin
rätt att utföra sin talan, får skiljenämnden fortsätta handläggningen av skiljeförfarandet och
meddela en skiljedom.

(3) Om en part utan giltigt skäl underlåter att följa någon föreskrift, något krav i dessa regler
eller något processuellt beslut som skiljenämnden har meddelat får skiljenämnden dra de
slutsatser som den anser är lämpliga.

§ 23 Preklusion

En part som under skiljeförfarandet underlåter att utan dröjsmål invända mot att dessa regler
eller andra regler som är tillämpliga på förfarandet inte har följts, ska anses ha avstått frän
rätten att åberopa en sådan avvikelse.

§ 24 Handläggningens avslutande

Skiljenämnden ska förklara att handläggningen av skiljeförfarandet är avslutad när den anser
att parterna har beretts möjlighet att i skälig omfattning utföra sin talan. Innan en slutlig
skiljedom har meddelats får skiljenämnden, på eget initiativ eller på ansökan av en part,
återuppta handläggningen av skiljeförfarandet om synnerliga skäl föreligger.

OM BEVISNING

§ 25 Bevisning

(1) Bevisningens tillåtlighet, relevans och bevisvärde ska bestämmas av skiljenämnden.

(2) Skiljenämnden får förelägga en part att ange vilken skriftlig bevisning som den avser att
åberopa och vilka omständigheter bevisningen är avsedd att styrka.

(3) På begäran av en part får skiljenämnden förelägga en part att lämna ut de skriftliga
handlingar eller andra bevis som kan vara av betydelse för utgången i målet.

§ 26 Vittnen

(1) Inför en förhandling får skiljenämnden förelägga parterna att ange vilka vittnen eller
sakkunniga som parten avser att kalla och vilka omständigheter förhören är avsedda att
styrka.

(2) Vittnesmål och utsagor av partsutsedda sakkunniga får inges som undertecknade
skriftliga utsagor.
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(3) Vittnen eller sakkunniga, vars vittnesmål eller sakkunnigutsaga som en part åberopar,
ska närvara vid törhandlingen så att de kan höras om inte parterna har kommit överens om
annat.

(4) Om en part vill att ett vittne eller en sakkunnig ska höras under ed eller en part höras
under sanningsförsäkran, får parten efter tillstånd av skiljenämnden göra ansökan om det
hos tingsrätten. Anser skiljenämnden att åtgärden är befogad med hänsyn till utredningen,
ska de lämna tillstånd till ansökan.

§ 27 Sakkunniga utsedda av skiljenämnden

(1) Efter samråd med parterna får skiljenämnden utse en eller flera sakkunniga för att uttala
sig om specifika frågor som skriftligen angetts av skiljenämnden.

(2) När ett utlåtande från en sakkunnig som utsetts av skiljenämnden mottas, ska
skiljenämnden skicka utlåtandet till parterna och bereda parterna tillfälle att skriftligen yttra
sig över det.

(3) På begäran av en part ska parterna beredas tillfälle att höra sakkunniga som har utsetts
av skiljenämnden vid en förhandling.

SKILJEDOMAR OCH BESLUT

§ 28 Skiljedomar och beslut

(1) Skiljedomar och skiljenämndens övriga beslut ska fattas av en majoritet av skiljemännen.
Om en majoritet inte uppnås ska ordförandens mening gälla.

(2) Skiljenämnden får besluta att ordföranden ensam får fatta beslut i handläggningsträgor.

§ 29 Meddelande av skiljedom

(1) Skiljenämnden ska meddela skiljedomen skriftligen och ska, om parterna inte har kommit
överens om annat, ange domskäl.

(2) Dagen då skiljedomen meddelas och skiljeförfarandets säte ska anges i skiljedomen.

(3) En skiljedom ska vara undertecknad av skiljemännen. Om en skiljeman underlåter att
underteckna skiljedomen får skiljedomen undertecknas av en majoritet av skiljemännen eller,
om en majoritet inte kan uppnås, av ordföranden under förutsättning att skälet för att en
underskrift saknas anges i skiljedomen.

(4) Skiljenämnden ska utan dröjsmål skicka skiljedomen med mottagningsbevis till parterna
samt till Svenskt Näringsliv och PTK.
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(5) En skiljemans underlåtenhet att utan giltigt skäl delta i skiljenämndens överläggningar i
en viss fråga utgör inte något hinder för övriga skiljemän att fatta beslut.

§ 30 Särskild skiljedom

Skiljenämnden får avgöra en särskild fråga eller en del av tvisten genom en särskild
skiljedom.

§ 31 Förlikning eller andra skäl till att avsluta skiljeförfarandet

(1) Om parterna träffar en förlikning innan en slutlig skiljedom meddelas får skiljenämnden
på begäran av båda parterna fastställa förlikningen genom en skiljedom.

(2) Om skiljeförfarandet av andra skäl avslutas innan en slutlig skiljedom meddelas ska
skiljenämnden fastställa att skiljeförfarandet är avslutat genom en skiljedom.

§ 32 Skiljedomens verkan

En skiljedom är slutlig och bindande för parterna när den har meddelats. Parterna förbinder
sig att rätta sig efter skiljedomen utan dröjsmål.

§ 33 Domsreferat

Ett domsreferat med en avidentifierad sammanfattning av tvisten ska upprättas inom tre
månader från det att skiljedom meddelats. Domsreferatet ska upprättas med utgångspunkt i
att belysa rättsfrågan och skiljenämndens bedömning av den, och utan att identiteter
framgår. Inte heller ska företagshemlig heter framgå. Skiljenämndens ordförande ansvarar för
att domsreferat upprättas. Domsreferat publiceras i en för ändamålet avsedd publikation,
efter det att Svenskt Näringsliv och PTK godkänt det slutliga domsreferatet. Syftet är att
domsreferatet ska tjäna till ledning för tolkning av avtalet.

KOSTNADER FÖR SKILJEFÖRFARANDET

§ 34 Kostnader för skiljeförfarandet

(1) Kostnaderna för skiljeförfarandet ska fördelas på så sätt att kostnaderna för ordföranden
och av ordföranden utsedd sekreterare ska bäras till hälften av Svenskt Näringsliv och till
hälften av PTK. Ordföranden ska till Svenskt Näringsliv och PTK skicka uppgift om dessa
kostnader.

(2) Övriga kostnader för skiljenämnden fördelas enligt de principer om fördelning av
rättegångskostnader som framgår av Rättegångsbalken. 1 dessa kostnader ingår sådana
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skäliga omkostnader som skiljemannen har haft för utförande av uppdraget. Detsamma
gäller kostnad för sakkunnig som har utsetts av skiljenämnden enligt § 27.

(3) 1 tvist med utanförstående arbetstagare som begärt att Svenskt Näringsliv respektive
PTK ska utse vardera en skiljeman, ska kostnaden för de partsutsedda skiljemännen bäras
till hälften av Svenskt Näringsliv och till hälften av PTK. Ordföranden ska till Svenskt
Näringsliv och PTK skicka uppgift om dessa kostnader.

(4) 1 andra fall än de som regleras i punkten 3 ska skiljenämnden i den slutliga skiljedomen
ange de fastställda kostnaderna för skiljeförfarandet och i förekommande fall specificera de
enskilda posterna för var och en av de partsutsedda skiljemännen.

§ 35 Parts kostnader

På begäran av en part får skiljenämnden i den slutliga skiljedomen förplikta en part att betala
skäliga kostnader som en annan part har haft för utförande av talan, inklusive
ombudskostnader, med hänsyn till målets utgång och övriga relevanta omständigheter.

GENERALKLAUSULER

§ 36 Utfyllande regler

1 frågor som inte bestämts i dessa skiljedomsregler tillämpas lagen om skiljeförfarande.

§ 37 Sekretess

(1) Såvida inte parterna enas om annat ska parterna iaktta ömsesidig sekretess gällande
skiljeförfarandet och den information och de uppgifter som aktualiseras i samband med
skiljeförfarandet.

(2) Skiljenämnden ska säkerställa att sekretess gäller för skiljeförfarandet och skiljedomen.

§ 38 Verkställighet

(1) Beträffande alla frågor som inte uttryckligen omfattas av dessa regler ska skiljenämnden
och parterna agera i dessa reglers anda och vidta varje skälig åtgärd för att säkerställa att
alla beslut och skiljedomar kan verkställas.

(2) Beträffande beslut av skiljenämnden rörande återkommande vite tillämpas 17 kap 14 §
Rättegångsbalken.
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