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Förord
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner är översiktlig och ger
huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna
och kommunala kollektivavtalen som tillämpas dels av kommunerna,
landstingen och regionerna, dels av de kommunalförbund och företag som
är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.
Boken vänder sig främst till chefer, personalhandläggare och andra
som i sitt arbete förväntas känna till vilka regler som är tillämpliga i olika
situationer. För mer information hänvisas till den juridiska litteraturen och
rättspraxis som finns inom respektive område.
Den nya upplagan har reviderats i förhållande till föregående upplaga med
anledning av ändrad lagstiftning och kollektivavtal samt nya rättsfall från
Arbetsdomstolen.
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner är framtagen av arbetsrättsjurister, förhandlare och experter inom avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges Kommuner och Landsting. Ändringar i lagar och
avtal är beaktade till och med maj 2017.

Stockholm i juni 2017
Sophie Thörne
Arbetsrättschef
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sveriges Kommuner och Landsting

Förord
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Kapitel 1
Introduktion

2
3
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Inledning

5

I det här avsnittet ges en kort introduktion till de regler i form av lagar
och kollektivavtal som gäller för kommuner, landsting och regioner. Här
presenteras också SKL som arbetsgivarorganisation och de centrala fackliga
organisationerna.
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SKL

8

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Medlemmar i SKL är alla kommuner, landsting och regioner.
Det betyder att de överenskommelser om kollektivavtal med bestämmelser
om löner och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar som SKL
tecknar med centrala fackliga organisationer gäller för de cirka 1,1 miljoner
anställda som arbetar inom sektorn.
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SKL deltar i statliga utredningar, är remissinstans i alla lagstiftningsärenden
och har kontakt med Regeringskansliet och statliga myndigheter för att
påverka och bevaka utvecklingen, inte minst inom arbetsmarknadsområdet.
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När allt fler lagar har sitt ursprung i EU-lagstiftningen är det viktigt att
påverka där besluten fattas. EU-regler finns till exempel om arbetstid,
arbetsmiljö och anställningsskydd vid verksamhetsövergång. SKL är därför
aktivt i både kommun- och regionförbundens europeiska organisation och
medlem i arbetsgivarorganisationer på EU-nivå.
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I SKL:s roll som arbetsgivarorganisation ligger ett stort ansvar för att
medverka till förnyelse och utveckling av personalpolitiken så att den

B
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bidrar till förnyelse och utveckling av den kommunala verksamheten inom
samhällsekonomiskt ansvarsfulla ramar.
SKL företräder sina medlemmar gentemot de fackliga organisationerna i
frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kommuner,
landsting och regioner är skyldiga att i enlighet med SKL:s styrelses rekommendationer tillämpa avtal och fattade beslut.

Arbetsgivarrollen i kommuner och i landsting
Det övergripande ansvaret för arbetsgivarfrågor och personalpolitik har
kommunstyrelsen respektive landstings- eller regionstyrelsen. Enligt
gällande reglemente fullgör styrelsen eller en särskild nämnd förhandlingsoch kollektivavtalsfrågor. Det organ som hanterar dessa frågor kallas i denna
skrift för personalorganet.
Tillämpningen av bestämmelser i lag och kollektivavtal hanteras av respektive nämnd/styrelse. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11, 14 och
38 §§ MBL fullgörs av respektive nämnd. Förhandlingsskyldigheten innebär
att arbetsgivaren ska ta initiativ till förhandling och förhandla med den
arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med, innan
arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring i verksamheten.
Detta gäller också vid viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen. Vid sådana förhandlingar företräds arbetsgivaren ofta av en förvaltningschef eller den som
ansvarar för ärendets beredning.

SKL:s kollektivavtal
SKL:s kollektivavtal i form av huvudöverenskommelser om löner och
anställningsvillkor tecknas med sex centrala fackliga motparter. Huvudöverenskommelserna, HÖK, mellan SKL och central facklig motpart antas
därefter som lokalt avtal i respektive kommun, landsting och region. Det
lokala avtalet kallas LOK.
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SKL tecknar även andra centrala kollektivavtal, bland andra PAN för
personliga assistenter, BEA för arbetstagare sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och RiB för räddningspersonal i beredskap.
SKL tecknar också centrala kollektivavtal om pensioner, omställning och
försäkringar.

Parter som tecknar HÖK, avtal om löner och
anställningsvillkor
SKL tecknar HÖK med följande arbetstagarorganisationer:
•• Svenska Kommunalarbetareförbundet
•• Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
−− förbundsområde allmän kommunal verksamhet jämte de
ingående förbunden Vision, Akademikerförbundet SSR,
Ledarna och Teaterförbundet.
−− förbundsområde Läkare i vilket ingår Sveriges läkarförbund.
−− förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte de ingående
förbunden Vårdförbundet och Fysioterapeuterna.
Lärarförbundets
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, och de två
••
förbunden som ingår.
•• Akademikeralliansen i vilken ingår 17 SACO-förbund.
När HÖK-avtalet har ingåtts är parterna på både central och lokal nivå
bundna av fredsplikt under avtalstiden.

Parter som tecknar FAS
SKL tecknar också det centrala avtalet FAS 05 med ovan nämnda centrala
fackliga organisationer. Förkortningen FAS står för förnyelse, arbetsmiljö och
samverkan och avtalet ger de centrala parterna riktlinjer för hur bland annat
arbetsmiljöarbete och arbetstagarinflytande ska utformas och utvecklas.
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Ordning och reda i förhandlingar
SKL har även tecknat avtal med de centrala fackliga organisationerna om
hur förhandlingar ska ske, hur kollektivavtal tecknas, hur tvister hanteras
och om arbetsmarknadskonflikt med mera.

KHA 94
Kommunala huvudavtalet, KHA 94, innehåller bland annat en förhandlingsordning som innebär att tvister ska förhandlas både på lokal nivå och
av centrala parter (SKL och central arbetstagarorganisation) innan det kan
bli aktuellt med rättslig prövning. Syftet med KHA är att avtalsparterna
gemensamt ansvarar för att det är ordning och reda på förhandlingsfrågor
och tvistelösning.
Samtliga förbund som tecknar HÖK är parter i avtalet KHA 94.
Avtalet innehåller bestämmelser som syftar till att undvika att arbetsmarknadskonflikter inom den kommunala sektorn blir samhällsfarliga. En
nämnd, KHA-nämnden, prövar sådana frågor.

Pacta
Pacta är en arbetsgivarorganisation för kommunalförbund, kommun- och
landstingsägda företag samt några andra medlemskategorier.
SKL samarbetar med arbetsgivarförbundet Pacta, vilket betyder att Pacta
erbjuder samma kollektivavtal till sina medlemmar som SKL. Vissa skillnader
finns, bland annat tecknar ytterligare tre LO-förbund (Svenska Transportarbetarförbundet, Fastighetsanställdas förbund och SEKO) avtal med Pacta.
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KFS
KFS är en arbetsgivarorganisation för kommunalt ägda företag som startades
1989. KFS och Pacta har ett pågående arbete som syftar till att forma en ny,
gemensam arbetsgivarorganisation för kommunalförbund och kommunala
företag.

Vad är arbetsrätt?
Med arbetsrätt avses de rättsregler som gäller förhållandet mellan arbetsgivare å ena sidan och arbetstagare och arbetstagarorganisationer å andra
sidan. Dessa regler finns i arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal och
enskilda anställningsavtal. Vid tillämpning av reglerna finns information att
hämta också i lagstiftningens förarbeten, domar från Arbetsdomstolen samt
praxis och sedvänja på arbetsmarknaden.
Ett antal lagregler är tvingande till förmån för arbetstagarna, till exempel
reglerna om uppsägning i anställningsskyddslagen (LAS) och reglerna om
föreningsrätt i medbestämmandelagen (MBL). Andra regler är möjliga att
avtala om genom kollektivavtal, till exempel olika typer av tidsbegränsade
anställningar.
Hälsa, säkerhet och en god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöarbetet bedrivs tillsammans med de fackliga organisationerna på arbetsplatsen
och skyddsombuden har en viktig funktion. Grundläggande regler finns i
arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över
hela arbetsmarknaden.
Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering. Lagen innehåller också krav på att arbetsgivare aktivt ska främja jämställdhet och
mångfald och förebygga att diskriminering uppstår. Diskrimineringsombudsmannen har tillsynsansvar och kan även driva enskilda ärenden i
domstol.
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Kollektivavtal
Kollektivavtal reglerar arbetstagarnas anställningsvillkor och förhållandet i
övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kollektivavtalspart på arbetstagarsidan är alltid en arbetstagarorganisation.

Anställningsavtal
Det enskilda anställningsavtalet är ett avtal som den enskilda arbetstagaren
sluter med arbetsgivaren. I anställningsavtalet ingår villkor och bestämmelser från kollektivavtal, från lagstiftning och från reglemente, instruktion
eller liknande regler som fastställts av arbetsgivaren. Anställningsavtalet
innehåller dessutom villkor som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer
överens om, till exempel tidpunkten för anställningens början, sysselsättningsgrad och stationeringsort.

Föreningsrätt
Med föreningsrätt menas att arbetsgivare och arbetstagare har rätt att
•• tillhöra en organisation på arbetsmarknaden
•• utnyttja medlemskapet i organisationen
•• verka för organisationen
•• verka för att sådan organisation bildas.

Skydd för föreningsrätten
Medbestämmandelagen skyddar föreningsrätten. Arbetsgivare, arbetstagare
eller organisation på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan får inte vidta någon
åtgärd till skada för den som utnyttjar sin föreningsrätt.

Kränkning av föreningsrätten
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer är skyldiga att försöka
förhindra att en medlem i en organisation utsätter någon annan för
föreningsrättskränkning. Föreningsrättskränkande är oftast sådana
åtgärder som på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan görs till skada för
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den som utnyttjar sin föreningsrätt eller görs i syfte att förmå någon att
inte utnyttja sin föreningsrätt. Som exempel kan nämnas uppsägning
och avskedande, sämre arbetsförhållanden och andra nackdelar. Men
det kan också vara förmåner som ges för att någon inte är medlem i en
organisation eller inte utnyttjar sitt medlemskap.

Arbetsrätt inom den offentliga sektorn
Offentliga sektorn
Arbetsrätten är i stora delar densamma för privat och offentlig sektor.
Det som utmärker de offentliga myndigheternas verksamhet är att den
är lagreglerad. Det finns bestämmelser i grundlagarna, i kommunallagen
och i specialförfattningar som drar upp ramarna för hur verksamheterna
i kommuner, landsting och regioner ska bedrivas. Statliga myndigheter
utövar tillsyn över att reglerna följs.
Området för förhandlingar och kollektivavtal inom den kommunala sektorn
är omfattande. Medbestämmandelagen omfattar hela arbetsmarknaden och
ska i största möjliga utsträckning tillämpas även för arbetstagare hos stat,
kommuner, landsting och regioner.

Politisk demokrati
En förutsättning för medbestämmandelagens tillämpning inom den
offentliga verksamheten är att parterna på den offentliga arbetsmarknaden
värnar om den politiska demokratin sådan den har fastlagts i regeringsformen, övriga grundlagar samt genom kommunallagen (KL). Arbetstagarna inom den offentliga sektorn ska inte ha större inflytande över
verksamheten än medborgarna har genom att rösta i de allmänna valen.
Den offentliga verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
ska avgöras genom beslut av de politiskt ansvariga organen eller på deras
uppdrag av myndighet.

Kapitel 1 Introduktion
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SHA
För att säkerställa respekten för den politiska demokratin tillkom det
särskilda huvudavtalet (SHA) mellan parterna inom den offentliga arbetsmarknaden. I SHA har parterna enats om att sträva efter fredliga förhandlingar och undvika stridsåtgärder i frågor där ett avtal skulle inkräkta på den
politiska demokratin. Syftet är att avstå från kollektivavtalsreglering i sådana
ämnen. Frågor om avtalet kan prövas av en särskild nämnd. SHA-nämnden
har vid ett tillfälle, år 1995, fattat beslut om att ett avtalskrav och varsel
om strejk inom statens område skulle strida mot den politiska demokratin,
och att strejkvarslet därför borde dras tillbaka. Den fackliga organisationen
rättade sig efter beslutet.

LOA
För arbetstagare inom den offentliga sektorn som är anställda i kommuner,
landsting eller kommunalförbund gäller förutom MBL även lagen om
offentlig anställning (LOA). I LOA finns särskilda regler om arbetskonflikter,
bisyssla och skadestånd som gäller viss kommunalt anställd personal.

Skola
Det finns ett antal lagar som styr verksamheten i kommuner, landsting och
regioner som får direkt betydelse för förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Ett exempel på det är skollagens bestämmelser om behörighet
och legitimation för lärare. I skollagen finns också bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att inhämta utdrag från Polisens belastningsregister
inför nyanställning av arbetstagare i förskola och skola.
Skollagen gäller även för friskolor.
Skolverket utfärdar legitimation till behöriga lärare och förskollärare. Skolinspektionen har tillsyn över skolans verksamhet.
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Hälso- och sjukvård
Ett antal yrken inom hälso- och sjukvården omfattas av krav på legitimation.
Det gäller läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter med flera. Dessa frågor
regleras i lag, patientsäkerhetslagen.
Socialstyrelsen utfärdar legitimation för de olika yrkeskategorierna. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över verksamheterna.

Yttrande- och meddelarfrihet i grundlagarna
För alla medborgare gäller yttrande- och meddelarfrihet gentemot det
allmänna, det vill säga i förhållande till staten, kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Dessa rättigheter är skyddade i grundlagarna
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) vakar över regelverket
och utövar tillsyn.
För offentligt anställda gäller yttrande- och meddelarfriheten också i förhållande till den egna arbetsgivaren. Motsvarande gäller dessutom i förhållande
till arbetsgivare som är kommun- och landstingsägda bolag. Det är inte
tillåtet att hindra anställda från att yttra sig i media, att med repressalier
straffa den som exempelvis har kritiserat arbetsgivaren i lokalradion. Det
är inte heller tillåtet att efterforska vem som har skrivit en insändare eller
lämnat uppgifter till en journalist. En arbetsgivare som bryter mot reglerna
kan åtalas och fällas för brott mot grundlagarna.

Laglighetsprövning av kommunala beslut
Ett beslut av kommun, landsting, region eller kommunalförbund kan under
vissa förutsättningar prövas i domstol, i förvaltningsrätten, genom kommunalbesvär. Det finns exempel på att kommunala anställningsbeslut har
prövats. Prövningen innebär endast att beslutets laglighet prövas, inte dess
lämplighet.

Kapitel 1 Introduktion
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Inhyrning av arbetskraft och
entreprenad
Inhyrning av arbetskraft
Inhyrning av arbetskraft innebär att en uthyrare (vanligtvis ett bemanningsföretag) hyr ut sina anställda till andra företag för att utföra arbete åt dessa.
Uthyraren av arbetstagarna är arbetsgivare för dem medan den arbetsgivare
som hyr in arbetstagarna har arbetsledningsansvaret.

Entreprenad
Entreprenad är ett åtagande att utföra ett visst arbete mot en viss betalning. Vid entreprenad ansvarar entreprenören för arbetsledningen och har
därför större kontroll och ledning över personalen jämfört med uthyrning av
arbetskraft.

+

Lag och avtal
•• Anställningsskyddslag (LAS)
•• Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
•• Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen, FML)
•• Semesterlag (SemL)
•• Föräldraledighetslag (FLL)
•• Diskrimineringslag (DL)
•• Arbetsmiljölag (AML)
•• Arbetstidslag (ATL)
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Kapitel 2
Anställningen

3
4

+

Lag och avtal

5

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns bland annat regler om
anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad
trygghet i anställningen. Lagen omfattar de flesta arbetstagare inom
den kommunala sektorn. Den har kompletterats med bestämmelser i
kollektivavtal, exempelvis Allmänna bestämmelser (AB).

6
7
8

Anställningsformer

9
Tillsvidareanställning

10

Huvudregeln enligt LAS är att en anställning gäller tills vidare om inte något
annat har överenskommits med den anställde.

11

Tidsbegränsad anställning

12

Arbetsgivare och arbetstagare får komma överens om anställning för
begränsad tid som följer av lag och avtal. Det är tillåtet enligt 5 § LAS att
tidsbegränsa anställningen för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och efter 67 år. Enligt AB § 4 mom. 3 b) kan tidsbegränsad anställning ske efter pensionering. Nedan redovisas de vanligast förekommande
visstidsanställningarna.

13
14
15

Allmän visstidsanställning
Den här anställningsformen skiljer sig från övriga tidsbegränsade anställningar genom att arbetsgivaren inte behöver ange något särskilt skäl för att
anställa på viss tid.
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B

Efter mer än två års allmän visstidsanställning under en femårsperiod
(ramtiden) övergår (konverteras) anställningen till en tillsvidareanställning
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enligt 5 a § p. 1 LAS. I den sammanlagda anställningstiden ska bara anställningstid i allmän visstidsanställning ingå.
Enligt 5 a § p 2. LAS gäller att mer än två års anställning i allmän visstidsanställning kan medföra att anställningen övergår till en tillsvidareanställning,
även om ramtiden är längre än fem år, om arbetstagaren haft allmän visstidsanställning varvat med vikariat eller säsongsarbete hos arbetsgivaren.
Vikariat
Med vikariat menas dels så kallat egentligt vikariat, då arbetstagare anställs
för att arbeta i någon annans ställe, dels då någon tillfälligt uppehåller en
anställning till dess att ordinarie innehavare utsetts eller tillträtt anställningen. Vid sommarvikariat kan en arbetstagare vikariera för flera olika
personer.
Vikariat, som pågått mer än två år den senaste femårsperioden, övergår till
en tillsvidareanställning enligt LAS.
Allmän visstidsanställning och vikariat, AB-regel om konvertering
AB § 4 mom. 4 innehåller en konverteringsregel som kompletterar bestämmelsen i 5 a § p. 1 LAS. Regeln innebär att tidsbegränsade anställningar
övergår till tillsvidareanställning när en arbetstagare har haft anställningsperioder med allmän visstidsanställning och anställningsperioder med
vikariat i sammanlagt mer än tre år under en femårsperiod.
Denna regel gäller enbart när arbetsgivare på detta sätt använder både vikariat och allmän visstidsanställning. De arbetstagare som med tillämpning av
AB-regeln har en sammanlagd anställningstid som överstiger tre år har rätt
till tillsvidareanställning.
Observera att denna regel inte är tillämplig om det föreligger hinder i speciallagstiftning för tillsvidareanställning (krav på legitimation, behörighet,
viss utbildning etc.).
Säsongsarbete
Med säsongsanställning avses sådant arbete som av olika skäl bedrivs under
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viss tid på året. Någon begränsning i tid finns inte i LAS. Säsongsanställningar kan således återkomma från säsong till annan för en och samma
arbetstagare.
Arbetstagare som fyllt 67 år
Det är möjligt att tidsbegränsa en anställning för arbetstagare som fyllt
67 år. Det är enligt AB § 4 mom. 3 b) möjligt att avtala om tidsbegränsad
anställning efter arbetstagarens pensionering. Någon gräns för hur länge en
sådan anställning får pågå uppställs inte i LAS eller AB.
Provanställning
Det finns möjligheter att provanställa arbetstagare i högst sex månader
enligt AB.
För lärare i grundskola och gymnasium finns bestämmelser om tolv månaders provanställning. Avtalsbestämmelsen finns i punkt 4, bilaga M till AB.
Överenskommelse om tidsbegränsad anställning för förvaltningschef
eller annan arbetstagare i motsvarande funktion
För förvaltningschefer och andra arbetstagare med motsvarande funktion
finns det möjlighet att träffa en överenskommelse om tidsbegränsad anställning med stöd av AB. Tillämpningsområdet är begränsat och avser högre
chefer.
Tidsbegränsat chefsförordnande och tillsvidareanställning
Kombinationen tillsvidareanställning i en grundanställning (som medarbetare) och tidsbegränsat chefsförordnande förekommer. När chefsförordnandet avslutas har arbetstagaren kvar sin tillsvidareanställning.
Arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA-avtalet
BEA är bestämmelser som gäller för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser av olika slag. BEA gäller också för dem som anställs för arbete enligt
lagen om gymnasial lärlingsanställning. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av
avtalet.
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Utbildnings- och introduktionsanställning, BUI-avtalet
För arbetstagare som genomgått vård- och omsorgsutbildning på motsvarande gymnasienivå och saknar relevant yrkeserfarenhet, kan arbetsgivaren träffa en så kallad utbildnings- och introduktionsanställning. Denna
anställning syftar till en tillsvidareanställning och inleds med ett års provanställning. Provanställningen kan avbrytas i förtid utan särskilda skäl. 25
procent av anställningen utgörs av utbildnings- och introduktionsinsatser.
Arbetslivsintroduktionsanställning, BAL-avtalet
Det finns en möjlighet att ge unga arbetslösa personer i åldern 19 till och
med 25 år tidsbegränsad anställning under ett år, en så kallad arbetslivsintroduktionsanställning. Anställningen kan avbrytas i förtid utan särskilda
skäl. 25 procent av anställningen utgörs av utbildnings- och introduktionsinsatser.
Det finns även möjlighet att anställa personer som är äldre än 25 år inom
BAL-avtalets tillämpningsområde.
Studentmedarbetare
Avtalet om studentmedarbetare bygger på att studentmedarbetaren bedriver
studier parallellt med arbetet. Avtal ingås för viss tid och avser terminstid.
Lokala kollektivavtal
Även för andra fall kan parterna sluta lokala kollektivavtal om tidsbegränsad
anställning.

Anställningens ingående
Anställningsinformation
Arbetstagare som anställs för minst tre veckor ska få anställningsinformation enligt LAS. Informationen ska lämnas av arbetsgivaren senast en månad
efter det att den anställde börjat arbeta. Informationen ska vara skriftlig och
innehålla alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet
eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor
finns det ingen skyldighet att lämna sådan information.
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Före nyanställning ska arbetsgivaren undersöka om det finns arbetstagare
som har företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätt gäller om arbetstagaren tidigare har haft anställning hos arbetsgivaren i mer än tolv månader
under en treårsperiod och den senaste anställningen avslutades på grund av
arbetsbrist.

Deltidsanställning
För deltidsanställd arbetstagare gäller att arbetsgivaren ska eftersträva att
arbetstiden uppgår till i genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Höjd sysselsättningsgrad
Vid behov av arbetskraft och innan nyanställning sker ska arbetsgivaren
pröva om en arbetstagare som redan är anställd på arbetsstället kan erbjudas
höjd sysselsättningsgrad enligt bestämmelserna i AB. En förutsättning är
att arbetstagaren som arbetar deltid har anmält intresse för höjd sysselsättningsgrad till arbetsgivaren.

Under anställningen
Bisyssla
Med begreppet bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som
utövas vid sidan av anställningen och som inte hör till privatlivet.
I lagen om offentlig anställning regleras förbud mot förtroendeskadliga
bisysslor för anställda i staten, kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Därutöver finns regler i AB om bisysslor. Arbetshindrande eller
konkurrerande bisysslor kan förbjudas av arbetsgivaren.
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Avstängning med mera
Tillfälligt tas ur arbete
Arbetstagare kan tillfälligt tas ur arbete. Arbetsgivaren kan exempelvis
fatta sådant beslut om arbetstagaren inställer sig i onyktert tillstånd eller
uppträder onykter i arbetet.
Avstängning
Arbetsgivaren har möjlighet att stänga av en arbetstagare om denne på
sannolika skäl misstänks för eller bevisligen är skyldig till svårare fel eller
försummelse i arbetet eller brott som kan medföra fängelse eller svårare
förseelse utom anställningen. Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar
i sänder. Om en utredning om förseelse har inletts av polis- eller åklagarmyndighet gäller dock avstängningen tills det finns beslut i åtalsfrågan eller
en lagakraftvunnen dom.
Avstängning görs i avvaktan på att den misstänkta förseelsen blir utredd.
Beslut om avstängning är inte en disciplinär åtgärd. Avstängning kan följas
av avskedande, uppsägning eller disciplinpåföljd. Avstängning kan ske även i
vissa andra fall. Arbetstagaren behåller sin lön under avstängningen om inte
arbetsgivaren finner att särskilda skäl föreligger mot detta.
Arbetsgivaren ska överlägga med berörd arbetstagarorganisation inför beslut
om avstängning.
Förbud att arbeta, sjukdom eller smitta
En arbetstagare kan meddelas förbud att arbeta i avvaktan på läkarundersökning eller för att förhindra att smitta sprids. Som regel får arbetstagare
lön under sådan tid.
Överläggning
Arbetsgivaren ska överlägga med berörd arbetstagarorganisation inför beslut
om avstängning av en arbetstagare.

28

Arbetsrätten

Disciplinpåföljd
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Skriftlig varning
Om en arbetstagare gör sig skyldig till fel eller försummelse i anställningen
kan arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig varning. Mer än en disciplinpåföljd får inte förekomma samtidigt för en och samma förseelse. Disciplinpåföljd får inte meddelas en arbetstagare för att arbetstagaren har deltagit i
strejk eller jämförlig stridsåtgärd.
Beslut om disciplinpåföljd ska meddelas skriftligen. Innan frågan om
disciplinpåföljd avgörs ska arbetstagaren få tillfälle att yttra sig och lokal
arbetstagarorganisation ska underrättas om den tilltänkta åtgärden. Arbetstagarorganisationen har även möjlighet att inom sju kalenderdagar påkalla
överläggning.

Tjänstefel
Offentliganställdas straffansvar regleras i brottsbalken. Den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften kan dömas för tjänstefel till
böter eller fängelse. Är brottet ringa utdöms inget ansvar.
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Arbetstagaren säger upp sig själv
En arbetstagare kan säga upp sig själv från sin tillsvidareanställning utan att
ange motivering. Uppsägningstiden enligt avtal ska dock respekteras – minst
en månad, vanligt är tre månader.
Vid en tidsbegränsad anställning är huvudregeln att anställningen inte kan
sägas upp.
En möjlighet till uppsägning från en tidsbegränsad anställning finns dock
i AB § 33 mom. 3, om den tidsbegränsade anställningen är avsedd att pågå
längre tid än tre månader. Arbetstagarens uppsägningstid är då en månad.
Arbetstagare kan undantagsvis avsluta anställningen med omedelbar verkan.

Arbetsgivaren avslutar anställningen
Tillsvidareanställning
En anställning kan upphöra på arbetsgivarens initiativ genom uppsägning
med uppsägningstid. Avsked innebär att anställningen upphör omedelbart.

Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning upphör i regel automatiskt vid anställningstidens utgång. I sådana fall kan arbetstagaren ha rätt att få besked om att
anställningen inte kommer att förlängas. Om arbetsgivaren och arbetstagaren däremot kommit överens om att anställningsavtalet är uppsägningsbart, upphör anställningen efter uppsägningstid. Om arbetsgivaren tar
initiativet krävs saklig grund enligt 7 § LAS.
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Möjlighet att säga upp tidsbegränsad anställning enligt AB
Tidsbegränsade anställningar som är avsedda att pågå längre tid än tre
månader kan enligt AB § 33 mom. 3 sägas upp med en månads uppsägningstid för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren om inte annat har överenskommits.
Arbetsgivaren måste dock kunna ange skäl motsvarande saklig grund för att
få säga upp en arbetstagare. Oftast motiveras uppsägningen av allvarligare
misskötsamhet eller liknande personliga skäl.
Tidsbegränsade anställningar som ingåtts med förvaltningschef eller annan
arbetstagare med motsvarande funktion omfattas inte av denna uppsägningsmöjlighet.

Provanställning
Provanställning kan avbrytas utan särskilda omständigheter med en månads
ömsesidig uppsägningstid.

Pensionsavgång
Anställningen kan avslutas genom att arbetstagaren begär att få gå i pension.
Anställningen kan upphöra med ett förenklat förfarande när arbetstagaren
fyller 67 år. Arbetsgivaren ska ge skriftligt besked en månad i förväg (33 §
LAS).

Saklig grund för uppsägning
Arbetstagare får bara sägas upp av arbetsgivaren om det finns saklig grund
för uppsägning. Saklig grund för uppsägning kan vara antingen arbetsbrist
eller personliga förhållanden. En uppsägning som inte beror på förhållanden
som hänför sig till arbetstagaren personligen räknas i lagen till begreppet
arbetsbrist.
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Omplacering
Saklig grund för uppsägning föreligger inte om arbetsgivaren kan omplacera
arbetstagaren till annat arbete hos sig. Arbetsgivaren är skyldig att noga
undersöka om det går att omplacera arbetstagaren innan uppsägning sker.
Det innebär inte att arbetstagaren har rätt till en viss arbetsplats eller vissa
arbetsuppgifter. Det förutsätts att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Omplaceringserbjudandet ska vara skäligt. Är
det inte möjligt att omplacera arbetstagaren till annat arbete är det arbetsgivarens ansvar att kunna bevisa det.

3

Arbetsbrist
Arbetsbrist uppkommer vanligen vid en driftsinskränkning, men det
behöver nödvändigtvis inte innebära att arbetsgivaren har brist på arbete.
Det kan också vara fråga om bristande ekonomiska förutsättningar eller
organisatoriska skäl. Exempelvis kan en omorganisation av verksamheten
leda till att en arbetstagare inte längre behövs och därför måste sägas upp
på grund av arbetsbrist. Om arbetsgivaren beslutar att inte längre anslå
medel för en verksamhet kan arbetsbrist uppstå som grund för uppsägning.
En utvidgning av verksamheten kan också vara grund för uppsägning om
arbetsgivaren behöver utöka en deltidsanställning till en heltidsanställning
och den deltidsanställde inte kan arbeta heltid.
Begreppet arbetsbrist kan sägas omfatta samtliga fall där en uppsägning från
arbetsgivaren inte kan hänföras till arbetstagarens person.

Personliga förhållanden
Olovlig frånvaro från arbetet, arbetsvägran, misskötsamhet och liknande
uppträdande kan vara grund för uppsägning om det visar sig att arbetstagaren vid en samlad bedömning är olämplig för anställningen. Det gäller
oftast om förseelsen upprepas trots att arbetsgivaren reagerat genom att
varna eller på något annat sätt har gett arbetstagaren möjlighet till bättring. Bagatellartade förseelser som inte inneburit betydande svårigheter för
arbetsgivaren är knappast ens vid upprepning saklig grund för uppsägning.
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Tilltagande ålder eller sjukdom är normalt inte grund för uppsägning. I
sådana fall ställs stora krav på arbetsgivaren att göra vad som är möjligt för
att omplacera arbetstagaren. I synnerhet när det gäller arbetsgivare med
många anställda är kraven stränga.
En uppsägning som beror på personliga förhållanden får inte enbart grundas
på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader
innan arbetsgivaren underrättade arbetstagaren om uppsägningen. Detta
gäller dock inte om tidsöverdraget skett i arbetstagarens intresse eller om det
finns synnerliga skäl för att åberopa omständigheterna.

Förfarande vid uppsägning
Skriftlig uppsägning
Uppsägning från arbetsgivaren ska vara skriftlig och innehålla besked om
hur arbetstagaren ska gå till väga om hon eller han vill göra gällande att
uppsägningen är ogiltig. Det är en slags “besvärshänvisning” som arbetstagaren ska få. Detta är ordningsföreskrifter i LAS, men även en muntlig
uppsägning kan gälla.
Även av AB följer att en uppsägning ska vara skriftlig. Detta gäller både
arbetsgivare och arbetstagare.
Huvudregeln är att uppsägningsbeskedet ska överlämnas av arbetsgivaren
till arbetstagaren personligen. Enbart om en sådan överlämning inte
skäligen kan krävas får uppsägningsbeskedet sändas med rekommenderat
brev. Det krävs starka skäl för att arbetsgivaren inte ska lämna över uppsägningen personligen. Att en arbetstagare inte går att få tag på eller flyttat
utomlands skulle kunna vara ett sådant skäl.
I uppsägningstvister ligger bevisbördan helt på arbetsgivaren, som ska styrka
de omständigheter som anförs för uppsägningen.
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Uppsägningstider
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller enligt LAS en minsta uppsägningstid om en månad.

3

I de kommunala avtalen har dessa bestämmelser kompletterats. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller enligt AB sex månaders uppsägningstid,
om den anställde haft en sammanhängande anställningstid sedan minst tolv
månader. För övriga arbetstagare – med kortare anställningstid än ett år –
gäller en månads uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivaren.
Arbetstagare som fyllt 57 år har rätt till ett års uppsägningstid om uppsägningen beror på att förvaltningsorganisationen ändrats eller att arbetsuppgifterna upphört, det vill säga arbetsbrist, och arbetstagaren vid
uppsägningstillfället har varit anställd hos arbetsgivaren under minst tio år
(57-årsregeln).
Vid arbetstagarens egen uppsägning gäller enligt AB en uppsägningstid på
tre månader för arbetstagare som haft en sammanhängande anställningstid
sedan minst tolv månader enligt AB och som är anställd tills vidare vid
uppsägningstidpunkten.

Pacta och uppsägningstider
Uppsägningstiderna i LAS gäller för både arbetsgivare och anställda i företag
anslutna till Pacta, och avser tillsvidareanställda arbetstagare.
Ett viktigt undantag är att för kommunalförbund och akutsjukhus som är
medlemmar i Pacta gäller samma uppsägningstider som för kommuner och
landsting, det vill säga de AB-regler som redovisats ovan.
För alla arbetsgivare anslutna till Pacta gäller också att vid uppsägning på
grund av arbetsbrist har arbetstagare som fyllt 57 år och med tio års anställning ett års uppsägningstid. Denna bestämmelse om längre uppsägningstid
(57-årsregeln) gäller inte för arbetstagare som omfattas av Pactas kollektivavtal med SEKO, Transport eller Fastighetsanställdas förbund.

Kapitel 3 Anställningens upphörande

35

Lön under uppsägningstiden
Även om arbetsgivare inte kan erbjuda något arbete under uppsägningstiden
har arbetstagaren under uppsägningstiden rätt till de löneförmåner som
följer av kollektivavtalet. En viktig förutsättning för att arbetsgivaren ska bli
skyldig att betala ut löneförmåner under uppsägningstiden är att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, om arbetsgivaren kräver det.

Formaliaregler för arbetsgivaren

•• Uppsägning på grund av personliga skäl/avsked.

Innan arbetsgivaren beslutar om uppsägning på grund av arbetstagarens
personliga förhållanden eller avsked, är arbetsgivaren skyldig att underrätta arbetstagaren. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt varsla arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation.
•• Uppsägning på grund av arbetsbrist.
Innan arbetsgivaren beslutar om uppsägning på grund av arbetsbrist
ska arbetsgivaren förhandla med den lokala arbetstagarorganisationen
enligt 11–14 §§ MBL.
•• Om en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas.
När en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas ska arbetsgivaren lämna besked om detta till arbetstagaren minst en månad innan
anställningen upphör. Detta gäller dock endast de arbetstagare som haft
sammanlagt mer än tolv månaders anställning hos arbetsgivaren de senaste
tre åren. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetstagarens lokala
arbetstagarorganisation varslas samtidigt som arbetstagaren får besked.
•• Om fortsatt säsongsanställning inte kommer att erhållas.
Om arbetsgivaren inte avser att anställa arbetstagaren när den nya
säsongen börjar, ska arbetsgivaren lämna besked till arbetstagaren om
detta minst en månad innan den nya säsongen börjar. Detta gäller dock
endast de arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren mer än sex
månader de senaste två åren. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska
arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation varslas samtidigt som
arbetstagaren får besked.
•• Undantag från kravet på underrättelse och varsel – tidsbegränsad
anställning.
I vissa fall behöver arbetsgivaren inte lämna besked/underrättelse till
arbetstagaren om att anställning inte kommer att fortsätta och heller

36

Arbetsrätten

inte varsla den fackliga organisationen. Detta framgår av AB § 33 mom.
7 och gäller
−− provanställning (enligt AB)
−− tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension
−− förvaltningschef eller motsvarande funktion
−− vikariat som vid vikariatets början bedöms vara högst 14
kalenderdagar.
Överläggning.
••
Syftet med underrättelse och varsel är att arbetstagaren och arbetstagarorganisationen ska få tillfälle att överlägga med arbetsgivaren. En
arbetsgivare som bryter mot reglerna om varsel och underrättelse kan
bli skadeståndsskyldig.

3

Turordning vid arbetsbrist
Omplacering, turordning
Vid uppkommen arbetsbrist som inte kan lösas genom omplaceringar inom
arbetsgivarens verksamhet ska uppsägning ske i turordning.
Hur turordning ska ske regleras i 22 § LAS. Grundprincipen i 22 § LAS är
att den som har kortast anställningstid ska sägas upp först. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.
Genom kollektivavtal kan överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och
arbetstagarorganisation om avvikande turordningsregler. I samband med
förhandlingar om arbetsbrist och turordning kan arbetsgivare och arbetstagarorganisation även komma överens om vilka uppsägningar som ska ske
och teckna ett kollektivavtal om detta, en så kallad avtalsturlista.
Turordningsreglerna innebär att det inte alltid är den arbetstagare vars
arbete berörs av arbetsbristen som ska sägas upp. Arbetstagaren måste då
omplaceras för att få fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Som förutsättning
för omplacering inom ramen för turordningen gäller att arbetstagaren har
tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.
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LAS
Vid turordning förekommer följande begrepp, som hämtar sitt innehåll från
tillämpning av 22 § LAS om turordning vid arbetsbrist:
Driftsenhet är byggnad eller bebyggelse inom ett inhägnat område (exempelvis kommunalhus, skola, servicehus, sjukhus och så vidare). Om det finns
flera driftsenheter och en arbetstagarorganisation begär det, ska inom organisationens avtalsområde en gemensam turordning fastställas för samtliga
driftsenheter på orten om inte annat avtalats. (Se nedan om turordningsbestämmelser i AB.)
Ort är en befolkningsmässig koncentration (tätort) som ur geografisk
synpunkt kan betraktas som en särskild samhällsbildning.
Kollektivavtalsområde är de lokalt tecknade kollektivavtalen (LOK) för varje
arbetstagarorganisation. Det finns även andra avtalsområden, exempelvis
för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).
Tillräckliga kvalifikationer innebär att en anställd ska vara kompetent för de
arbetsuppgifter som arbetstagaren med kortare anställningstid på turordningslistan utför. Detta innebär att den anställde ska uppfylla såväl de praktiska som de teoretiska minimikrav som gäller vid nyanställning

AB
Bestämmelserna i 22 § LAS kompletteras med bestämmelser i AB, se nedan.
Med samtliga arbetstagarorganisationer (förutom Lärarförbundet och
Lärarnas Riksförbund), gäller från och med 2017 nya bestämmelser i AB om
turordning. Förändringarna innebär i korthet att möjligheten till sammanläggning av driftsenheter begränsats till högst tre enheter inom förvaltningsområdet på orten, och att turordning inte ska ske per avtalsområde.
Turordning ska numera ske utifrån befattningar med i huvudsak jämförbara
arbetsuppgifter.
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I avtalet om turordning ingår också att begreppet förvaltningsområde
förtydligats. Med begreppet förvaltningsområde avses all verksamhet
som faller inom en förvaltnings, eller motsvarande organisatorisk enhets,
ansvarsområde. För närmare information om de förändrade turordningsreglerna i AB, se SKL cirkulär 16:67.

3

I de nya turordningsbestämmelserna finns också kompletterande bestämmelser om TLO-KL, insatser för tidig omställning, som är en bilaga till
KOM-KL-avtalet. Se SKL-cirkulär 17:11.

AB:s äldre turordningsregler gäller för lärare
För arbetstagare som omfattas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråds avtal gäller LAS kompletterat med äldre avtalsbestämmelser i AB om turordning vid arbetsbrist. Bestämmelserna och
förmånerna enligt TLO-KL vid tidig omställning gäller inte.
För lärare kommer skollagens krav på behörighet och legitimation i de flesta
fall att vara avgörande vid arbetsbrist, det vill säga för frågan om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer eller inte. Frågan om behörighet och
legitimation aktualiseras både vid omplacering och turordning. Se SKL
cirkulär 09:9 om hanteringen enligt äldre turordningsbestämmelser.

Företrädesrätt till återanställning
Allmänt
En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har från uppsägningstidpunkten och i nio månader från det att anställningen upphört
företrädesrätt till återanställning inom den verksamhet och det kollektivavtalsområde där arbetstagaren tidigare varit sysselsatt. Företrädesrätt gäller
även arbetstagare som haft en tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren,
under förutsättning att arbetstagaren varit anställd mer än tolv månader
under de senaste tre åren. Vid säsongsanställning krävs mer än sex månaders
anställning under de senaste två åren.
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Begäran om företrädesrätt
Arbetstagaren måste skriftligen begära företrädesrätt inom en månad efter
anställningens slut.

Förlust av företrädesrätt
En arbetstagare förlorar sin företrädesrätt om arbetstagaren avvisar ett
erbjudande om återanställning som arbetstagaren skäligen borde ha
godtagit.

Tillräckliga kvalifikationer
För att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning krävs att
arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställning som avses.

Längst anställningstid
Om det finns flera arbetstagare med företrädesrätt går arbetstagare med längre
anställningstid hos arbetsgivaren före den som har kortare anställningstid.

Undantag
Provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension
eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion ger inte företrädesrätt
till återanställning. Företrädesrätt till återanställning gäller inte arbete som
behöver disponeras för omplacering eller tas i anspråk på grund av förflyttning eller högre sysselsättningsgrad samt vikariat som vid vikariatets början
bedöms vara högst 14 kalenderdagar.

Företrädesrättens avgränsning
Företrädesrätt till återanställning gäller inom varje kollektivavtalsområde
för sig. Området omfattar respektive driftsenhet (arbetsplats). Arbetstagarorganisationen kan utsträcka området till att omfatta flera driftsenheter på
orten. Företrädesrätten kan också vara reglerad genom lokala kollektivavtal.
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För de arbetstagarorganisationer som omfattas av avtalet om förändrade
turordningsregler (se ovan) gäller även vissa förändringar gällande företrädesrätt. Företrädesrätt till återanställning gäller, oavsett avtalsområde, till
lediga befattningar inom samma ort och förvaltningsområde vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i arbetstagarens senaste anställning.

3

Företräde för deltidsanställda enligt LAS och AB
Enligt LAS gäller att en arbetstagare, som har en deltidsanställning och som
till arbetsgivaren anmält intresse att hon eller han vill ha en anställning med
högre sysselsättningsgrad eller heltidsanställning, ska ha företrädesrätt till
en sådan anställning. Företrädesrätten är begränsad till den driftsenhet där
arbetstagaren var sysselsatt på deltid. Krav ställs upp på tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
I AB § 5 finns sedan tidigare en bestämmelse som föreskriver skyldighet
för arbetsgivaren att under vissa förutsättningar erbjuda en tillsvidareanställd arbetstagare höjd sysselsättningsgrad innan nyanställning sker.
Företrädesrätten är begränsad till den anställdes arbetsställe. Eftersom
lagregeln i LAS är dispositiv, det vill säga den kan ersättas med avtal, gäller
bestämmelsen i AB.

Omställningsavtal KOM-KL
Omställningsavtalet ger arbetstagare som blivit uppsagd på grund av
arbetsbrist stöd till att hitta nytt arbete med hjälp av aktiva insatser från
Omställningsfonden KOM-KL. Därutöver kan uppsagd arbetstagare som
blir arbetslös bland annat få ekonomisk utfyllnadsersättning över den nivå
som arbetslöshetsförsäkringen ersätter.
TLO-KL
Tidig lokal omställning, TLO-KL, är en del av KOM-KL. Det omfattar samtliga medarbetare utom yrkesgrupper som normalt omfattas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds kollektivavtal. Syftet med TLO-KL är att
genom tidiga lokala insatser ge möjligheter för individer att utveckla sig för
att få helt eller delvis nya arbetsuppgifter. Det ger arbetstagarna en möjlighet
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att ställa om i arbetslivet och arbetsgivarna en möjlighet att stärka kompetensen i organisationen.

Främjandelagen
Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder – främjandelagen – syftar till
att underlätta nyanställning och motverka utslagning av äldre arbetstagare
med nedsatt arbetsförmåga. Vidare syftar den till att motverka effekter av
uppsägning samt till samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och Arbetsförmedlingen.

Varsel till Arbetsförmedlingen vid driftsinskränkning
Arbetsgivaren ska skriftligen underrätta eller varsla Arbetsförmedlingen om
arbetsgivaren tänker genomföra driftsinskränkningar som berör minst fem
arbetstagare. Detta gäller även om driftsinskränkningen under en period
av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt
uppgår till minst 20. Olika varseltider gäller beroende på hur många arbetstagare som berörs av uppsägning.
Varslet till Arbetsförmedlingen ska innehålla relevant information om de
planerade uppsägningarna med särskilda uppgifter om bland annat arbetsstyrkans storlek, antal arbetstagare som berörs av uppsägning och om
tidpunkten för driftsinskränkningens genomförande. Arbetsgivaren ska
snarast efter varslet lämna kompletteringar till varslet. Arbetsförmedlingen
kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina skyldigheter.

Avskedande
Grund för avskedande
Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden
gentemot arbetsgivaren. När en arbetstagare gjort sig skyldig till misshandel
på arbetsplatsen, stulit eller förskingrat hos arbetsgivaren eller förgripit sig
på barn eller äldre är avsked motiverat. I både uppsägnings- och avskeds-
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ärenden är det arbetsgivaren som har bevisbördan för de fakta som lagts till
grund för att anställningen ska upphöra. Brister i utredningen eller andra
oklarheter kommer därför att gå ut över arbetsgivaren om uppsägningen
eller avskedet ifrågasätts och det blir en tvist.

3

Arbetsgivaren får inte som enda grund för avskedande åberopa omständighet som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelse
lämnats om avsked till arbetstagaren. Detta gäller dock inte om tidsöverdraget skett i arbetstagarens intresse eller om det finns synnerliga skäl för att
omständigheterna får åberopas.
Avskedandet ska vara skriftligt på samma sätt som vid uppsägning.
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Kapitel 4
Arbetstid

2
3
4

+

Lag och avtal
Bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning finns huvudsakligen i arbetstidslagen, som är dispositiv och alltså möjlig att ersätta
med kollektivavtal. Även EU-bestämmelser (arbetstidsdirektivet) har
betydelse för tillämpningen av arbetstidslagen.
Arbetstidslagen tillämpas med undantag av den kollektivavtalsreglering som finns i AB med bilagor samt en specialbestämmelse för läkare.

5
6
7
8

Ordinarie arbetstid
Den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd är i regel i genomsnitt 40
timmar per helgfri vecka. Enligt AB kan den ordinarie arbetstiden förläggas
under högst 16 veckor utan att kollektivavtal krävs. Den ordinarie arbetstiden får dock uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt per vecka under en
period av fyra veckor, det vill säga den ordinarie arbetstid som ska förläggas
får vara högst 192 timmar under fyraveckorsperioden. Lokalt kollektivavtal
kan träffas såväl om längre begränsningsperiod än 16 veckor (dock högst ett
år) som om att förlägga ordinarie arbetstid till fler än 192 timmar under en
fyraveckorsperiod.

9
10
11
12
13

Genomsnittet under beräkningsperioden får dock inte överstiga 48 timmar
per vecka.

14

Arbetstid vid ”hård” vecka
För heltidsanställd arbetstagare som har den ordinarie arbetstiden förlagd
till vardag såväl som söndag och helgdag eller till vardag och helgdag
är arbetstiden i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka under
begränsningsperioden. Andra arbetstidsmått finns i centrala och lokala
protokollsanteckningar i de centrala kollektivavtalen eller i lokala kollektivavtal.

15
16
B
R
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Övertid
Övertid är arbetstid som arbetstagaren utför utöver den ordinarie arbetstiden. För deltidsarbetande beräknas så kallad överskjutande mertid med
utgångspunkt från arbetstiden för heltidsarbetande. Övertid kan tas ut som
allmän övertid och vid så kallat nödfallsarbete.
Allmän övertid
Allmän övertid får tas ut när det finns särskilt behov. Övertiden ska vara
tillfällig och får inte läggas ut i förväg som en varaktig utökning av den ordinarie arbetstiden. Övertid får tas ut med högst 48 timmar under fyra veckor
eller 50 timmar under en kalendermånad men inte med mer än 200 timmar
under ett kalenderår. Undantag från begränsningen av allmän övertid och
mertid kan göras i kollektivavtal.
Mertid
Av en deltidsanställd får inte tas ut mer än 200 timmar mertid per år. Med
mertid menas den arbetstid som överstiger arbetstagarens normala arbetstid.
Vid frivilligt vikariat uppkommer inte mertid.
Extra övertid respektive mertid
Utöver allmän övertid respektive allmän mertid får 150 timmar extra
övertid respektive extra mertid tas ut under ett kalenderår om det finns
särskilda skäl och situationen inte gått att lösa på annat rimligt sätt.
Nödfallsarbete
Övertid eller mertid för nödfallsarbete får tas ut om natur- eller olyckshändelse eller annan omständighet inträffar som inte går att förutse. Det ska
vara fråga om avbrott i verksamheten eller överhängande fara för avbrott eller
för skada på liv, hälsa eller egendom. Arbetsgivaren är skyldig att underrätta
berörd lokal arbetstagarorganisation vid uttag av nödfallsövertid eller mertid.

Jour och beredskap
Jourtid
Under jourtid står arbetstagaren till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att, om det behövs, omedelbart kunna utföra arbete. Jourtid får
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tas ut utöver fastställd ordinarie arbetstid med högst 48 timmar under fyra
veckor eller 50 timmar per kalendermånad. Kollektivavtal kan träffas om
längre begränsningsperiod för jouruttag än fyra veckor eller kalendermånad
och högre jouruttag än 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar per
kalendermånad. Arbete som utförs under jourtid är mertid/övertid.

4

Ordinarie arbetstid och jour får enligt arbetstidslagen uppgå till högst 48
timmar i genomsnitt per vecka under en fyramånadersperiod.
Beredskap
Med beredskap menas arbetstagarens skyldighet att utöver fastställd ordinarie arbetstid stå till arbetsgivarens förfogande på plats utanför arbetsstället, som godkänts av arbetsledningen, för att vid behov utan dröjsmål
kunna utföra arbete.

Arbetstidens förläggning
Arbetsgivaren bestämmer den ordinarie arbetstidens förläggning och
behovet av jour och beredskap. Arbetstidens förläggning samt förläggning
av jour och beredskap ska normalt meddelas arbetstagaren minst två veckor
i förväg. Arbetsgivaren är skyldig att föra anteckningar om uttagen jourtid,
övertid och mertid.
Arbetstidsschema
Vid behov bör ordinarie arbetstid anges i arbetstidsschema.
Vid arbetstidsförläggning gäller inte 11 § MBL (förhandling) men arbetsgivaren ska samråda med företrädare för berörd arbetstagarorganisation.
Vid oenighet kan frågan tas upp till överläggning. Kan enighet inte uppnås
bestämmer arbetsgivaren förläggningen.
Rast
Förutom regler om arbetstidens längd finns regler om hur arbetstiden
ska förläggas under dagen. Arbetstagaren ska genom avbrott i den dagliga
arbetstiden få rast efter högst fem timmars arbete. Rasternas antal, längd och
förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.
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Under rasten är arbetstagaren inte skyldig att stanna kvar på arbetsstället.
Rast räknas inte in i arbetstiden.
Måltidsuppehåll
I vissa fall får rast, med stöd av AB, bytas ut mot måltidsuppehåll då
arbetstagaren måste stanna kvar på arbetsstället. Detta är möjligt under
nattpass samt under övrig tid på helger (fredag, lördag, söndag och helgdag).
Ett sådant måltidsuppehåll inräknas i arbetstiden. Måltidsuppehållet blir
således att betrakta som en betald rast. För att måltidsuppehåll ska införas
under övrig tid än vad som räknats upp ovan krävs lokal överenskommelse
med berörda arbetstagarorganisationer.
Paus
Förutom rast och måltidsuppehåll har arbetstagaren rätt att ta de pauser
som behövs. Paus innebär ett kortare avbrott i arbetet då arbetstagaren
stannar kvar på arbetsstället. Paus inräknas i arbetstiden.
Dygnsvila
Enligt arbetstidslagen ska dygnsvilan uppgå till minst elva timmar per
24-timmarsperiod. Denna 24-timmarsperiod är fast men kan ändras vid
exempelvis ändrad permanent arbetstidsförläggning.
Dygnsvilan kan brytas om det föranleds av något särskilt förhållande som
inte kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren
ges motsvarande kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd. I dygnsvila ska ingå nattvila.
I AB finns reglering om avvikelse från dygnsviloregeln i arbetstidslagen så
att den planerade dygnsvilan kan minskas till nio timmar. Vidare kan tillfällig avvikelse göras från den planerade dygnsvilan. Avvikelserna får göras
under förutsättning att den genomsnittliga dygnsvilan inte understiger ett
genomsnitt av elva timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden.
En arbetstagare ska ha behövlig ledighet för nattvila. I den ledigheten ska
tiden mellan 24.00 och 05.00 ingå. Om arbete på grund av exempelvis
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allmänhetens behov, såsom vård och kollektivtrafik, måste fortgå på natten,
får avvikelse göras från denna regel.
Veckovila
Veckovila innebär att arbetstagaren ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dygn. Om möjligt ska veckovilan
förläggas till veckosluten. Det är också möjligt att sammanföra arbetstiden
för två perioder och förlägga veckovilan i början av den första perioden samt
i slutet av den andra. På så sätt kan en arbetstagare arbeta 11 dagar i en följd.
Genom kollektivavtal kan andra regler gälla för raster, nattvila och veckovila.

4

Veckovilan kan vid tillfällig avvikelse minskas till 24 timmar enligt AB.
Minderåriga
Minderårig är den som inte fyllt 18 år. För minderåriga finns särskilda
arbetstidsregler. En minderårig som fyllt 16 år under kalenderåret får arbeta
högst nio timmar per dygn och 45 timmar i veckan. Nattvilan ska bestå av
minst elva timmars oavbruten ledighet och i vilan ska tiden mellan 22.00
och 05.00 ingå. Den som har fyllt 17 år får utan dispens arbeta till 23.00. För
yngre minderåriga är arbetstidsbestämmelserna strängare.
Arbetstidslagen innehåller numera en regel som innebär att de kollektivavtal
som tecknas med avvikelse från lagen endast gäller i den mån avtalet inte
innebär mindre förmånliga regler än vad som följer av ett EG-direktiv
(2003/88/EG). Detta direktiv ses över på EU-nivå.

+

Lag och avtal
•• Arbetstidslag (ATL)
•• Arbetsmiljölag (AML), 5 kap.
•• Allmänna bestämmelser (AB)
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Kapitel 5
Semester
+

2
3
4

Lag och avtal
Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras
arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. Semesterförmånerna
är i stor utsträckning reglerade genom bestämmelser i kollektivavtal, AB.

5
6
7

Semesterförmåner

8

Semesterförmåner är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Semesterledigheten kan vara betald eller obetald.

9

Intjänandeår
Intjänandeår är den tolvmånadersperiod under vilken arbetstagaren intjänar
betald semesterledighet och semesterlön.

10
11

Semesterår
Semesteråret är den tolvmånadersperiod under vilken arbetstagaren får
semesterledighet.

12

Flertalet arbetstagare får betald semesterledighet under intjänandeåret, som
sammanfaller med semesteråret och kalenderåret. Detta innebär att arbetstagaren får betald semesterledighet under sitt första anställningsår.

13
14

För arbetstagare med timlön gäller lagens regler om intjänandeår den
1 april–31 mars och semesterår motsvarande period året efter.

15

Semesterledighet

16

Enligt lagen har varje arbetstagare rätt till 25 semesterdagar per semesterår,
vilket motsvarar fem veckors semesterledighet. Under det semesterår då

B
R

Kapitel 5 Semester

51

arbetstagaren anställs har arbetstagaren rätt till fem semesterdagar om
anställningen börjar efter den 31 augusti.
Obetald semester enligt semesterlagen
Semesterledigheten behöver inte vara intjänad. Det innebär att en arbetstagare, som tar ut semesterledighet utan att ha tjänat in semesterlön, får
obetald semesterledighet.
Arbetstagaren har rätt att avstå från att ta ut de obetalda semesterdagarna.
De dagarna kan inte sparas till senare semesterår.
Betald semester
Arbetstagare hos kommuner, landsting och regioner har enligt AB rätt till
semesterledighet med nedan angivet antal dagar från och med det intjänandeår då arbetstagaren fyller år.
Ålder

–39

40–49

50–

Antal semesterdagar

25

31

32

Om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens kan arbetstagaren avstå från
semesterledighet utöver 25 semesterdagar och i stället få kontant ersättning.
Timsemester
Under vissa förutsättningar kan timsemester tas ut under del av dag.

Förläggning av semesterledighet
Arbetsgivaren ska försöka förlägga semestern så att arbetstagaren får minst
fyra veckors semesterledighet under juni–augusti. Avsikten med bestämmelsen är att de arbetstagare som vill ska få sin huvudsemester under denna
period, om det är möjligt.
I annat fall får huvudsemestern, efter förhandlingar enligt 11 § och eventuellt 14 § MBL, förläggas till maj och september eller under någon del av dessa
månader. Kravet på förhandling gäller inte om arbetstagaren själv vill ha sin
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huvudsemester under maj och september. Huvudsemestern kan förläggas till
annan tid än maj–september om det finns särskilda skäl, om arbetstagaren
begär det eller om arbetsgivaren träffat överenskommelse med den lokala
arbetstagarorganisationen.
Extra semesterdagar
Om semesterledigheten på arbetsgivarens begäran förläggs till annan
tidpunkt än under juni–augusti, kan arbetstagaren få extra betald semesterledighet. Har högst 14 semesterdagar förlagts under juni–augusti får arbetstagaren två extra semesterdagar och har 15–19 semesterdagar förlagts under
juni–augusti får arbetstagaren en extra semesterdag under semesteråret. En
förutsättning är att arbetstagaren har rätt till minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret.

5

Efter MBL-förhandling kan arbetstagaren erbjudas annan kompensation än
extra semesterdagar.
Semesterledigheten ska om möjligt förläggas så att den börjar dagen efter en
fridag och slutar dagen före en fridag.
Semesterlista
För att fastställa huvudsemesterns förläggning finns det regler om upprättande av semesterlista. Lokal arbetstagarorganisation kan begära förhandlingar om ändringar i arbetsgivarens förslag till semesterlista.

Beräkning av semesterledighet
Beräkning enligt avtal
Semesterlagens regler om beräkning av semesterledighet har ersatts av
bestämmelser i kollektivavtal.
För heltidsanställda med ordinarie arbetstid under vardagar (måndag–
fredag) ska varje ordinarie arbetsdag under semesterledigheten räknas som
en semesterdag.
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Särskild beräkningsmetod
För övriga arbetstagare, det vill säga både deltids- och heltidsanställd arbetstagare med oregelbundna arbetstider eller arbete efter arbetstidsschema,
beräknas antalet semesterdagar som ingår i semesterledigheten enligt en
särskild beräkningsmetod. Syftet med metoden är att alla arbetstagare ska få
lika lång semesterledighet oavsett sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning.

Semesterlön
Arbetstagare har rätt till semesterlön under sin semesterledighet om arbetstagaren har tjänat in den under intjänandeåret.
Flertalet arbetstagare är månadsavlönade och för dem består semesterlönen
av löpande semesterlön och semesterdagstillägg. För vissa arbetstagare med
lön understigande visst belopp utges även ett semesterlönetillägg.
Uppehållslön
Arbetstagare med uppehållslöneanställning har semesterlönen inkluderad i
sin uppehållslön.
Ferielön
Lärare har sin semesterlön inkluderad i sin ferielön.

Semesterlönegrundande frånvaro
Med semesterlönegrundande frånvaro menas enligt semesterlagen sådan tid
som ska ingå i underlaget för beräkning av semesterförmåner, det vill säga
•• sjukdom, arbetsskada
•• föräldraledighet
•• smitta
•• viss utbildning
•• militärtjänst
•• svenskundervisning för invandrare
•• närståendevård.
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Genom kollektivavtal har bestämmelserna om semesterlönegrundande frånvaro utvidgats till att även omfatta
•• ledighet med lön
•• centrala fackliga uppdrag.

Sparade semesterdagar
5

Arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett
semesterår kan spara det antal dagar som överstiger 20 till ett senare år.
Endast betalda semesterdagar kan sparas.
Tak för sparade dagar
Arbetstagare får spara högst 40 semesterdagar. Taket är 30 dagar från och
med 2018.
Högst 180 semestertimmar
Arbetstagare får dessutom spara högst 180 semestertimmar.

Semesterersättning
En arbetstagare som slutar sin anställning hos arbetsgivaren, innan arbetstagaren har fått den semesterlön som hon eller han har tjänat in, får i stället
semesterersättning.
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Kapitel 6
Annan ledighet

2
3
4

+

Lag och avtal

5

Genom lag har en arbetstagare rätt att i vissa fall vara ledig från sin
anställning. Rätt till ledighet gäller för arbetstagare som har offentligt
förtroendeuppdrag, vårdar barn, genomgår utbildning, bedriver
facklig verksamhet och andra fall där det finns ett allmänt intresse
av att arbetstagarens behov av sådan ledighet tillgodoses. Rätt till
ledighet i vissa särskilda fall finns även i kollektivavtal. l övrigt bedömer
arbetsgivaren om ledighet kan medges utifrån verksamhetens behov.
Under ledigheten består anställningen. Arbetstagaren har rätt att
återgå till arbetet när ledigheten avslutas. Enligt vissa lagar finns det
möjlighet att avbryta ledigheten och återgå i arbete innan den tidpunkt
då ledigheten ska upphöra.

6
7
8
9
10

Sjukdom

11

Genom lagen om sjuklön (SjLL) har en arbetstagare som på grund av
sjukdom inte kan arbeta rätt till sjuklön från arbetsgivaren om vissa förutsättningar är uppfyllda.

12
13

Förutsättningar för rätt till sjuklön
En arbetstagare som har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad
anställning som avser minst en månad har rätt till sjuklön från och med
första dagen i anställningen. Är den avtalade anställningstiden kortare än en
månad måste arbetstagaren ha tillträtt anställningen och varit anställd i 14
kalenderdagar för att få rätt till sjuklön.

14
15
16

För den som inte har rätt till sjuklön gäller socialförsäkringsbalken och dess
regler om rätt till sjukpenning.

B

Sjuklön utges vid sjukdom som sätter ner arbetsförmågan.

R
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Sjuklöneperiod
En sjuklöneperiod börjar löpa från och med den första dagen som arbetstagaren är sjuk och avhåller sig från arbete helt eller delvis. Sjuklöneperioden
omfattar denna dag (karensdag) och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. Under sjuklöneperioden utges sjuklön.
Sjukanmälan
Arbetstagaren ska göra en sjukanmälan och lämna arbetsgivaren, om denne
kräver det, en skriftlig försäkran om att arbetstagaren varit sjuk och i vilken
omfattning sjukdomen nedsatt arbetsförmågan.
Från och med sjunde kalenderdagen efter anmälningsdagen är arbetsgivaren
skyldig att utge sjuklön endast om arbetstagaren styrker nedsättningen av
arbetsförmågan genom intyg från läkare respektive tandläkare. Sådant intyg
ska lämnas till arbetsgivaren.
Observera att arbetsgivaren har rätt att kräva läkarintyg från och med första
sjukdagen enligt AB.

Föräldraledighet
Det finns följande former av föräldraledighet:
•• Hel ledighet för kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns
födelse och för amning, under en sammanhängande tid av minst sju
veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor efter förlossningen, den så kallade mammaledigheten. Två av dessa 14 veckor är
obligatoriska.
•• Hel ledighet för en förälder till dess barnet är 18 månader.
•• Hel ledighet eller förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar,
hälften, en fjärdedel eller en åttondel under tid föräldrapenning utges.
•• Förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel av gällande
heltidsmått för vård av barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre än
så, men ännu inte avslutat sitt första skolår.
•• Ledighet för kvinnliga arbetstagare under tid graviditetspenning utges.
•• Ledighet vid tillfällig föräldraledighet för vård av barn och vård av svårt
sjukt barn.
•• Ledighet för vård av barn när helt vårdnadsbidrag lämnas till barnet.
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Perioder
En arbetstagare har rätt att dela upp sin föräldraledighet på högst tre
perioder för varje kalenderår. Arbetsgivaren kan medge arbetstagaren fler
ledighetsperioder. Ledighet med tillfällig föräldrapenning kan dock alltid
delas upp i flera perioder.
Anmälan
Arbetstagare som vill ha ledighet ska i god tid innan meddela detta till
arbetsgivaren. Normalt gäller en anmälningstid av minst tre månader enligt
kollektivavtalet (AB). Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras senare.

6

Ledighetens förläggning
Arbetstagaren får ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren
begär. Vid förkortning av arbetstiden får ledigheten spridas över veckans
samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa dagar.
Återgång till arbetet
En arbetstagare har rätt att avbryta ledigheten och återgå i arbete i samma
omfattning som före ledigheten. Arbetsgivaren ska underrättas om detta
snarast möjligt, i vissa fall minst en månad före återgång.
Föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken
En arbetstagare som omfattas av föräldraledighetslagen har rätt till hel
föräldraledighet under tid som hel föräldrapenning utges. Motsvarande
gäller då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning och föräldern har då rätt till förkortning av normal
arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel.
Föräldrapenningförmånerna betalas ut av Försäkringskassan enligt följande:
•• Föräldrapenning under högst 480 dagar och längst till dess barnet fyllt
åtta år eller till den tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.
Under 390 dagar utges föräldrapenningen med belopp motsvarande
förälderns sjukpenning och under 90 dagar med belopp enligt lägstanivån. Vid flerbarnsfödsel tillkommer ytterligare 180 dagar för varje barn
utöver det första.
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Båda föräldrarna kan samtidigt ta ut föräldrapenning i högst 30 dagar,
dubbeldagar. Det gäller upp till att barnet har fyllt ett år.
För barn födda efter 2013 gäller att merparten av dagarna ska vara uttagna
innan barnet fyllt fyra år.
•• Tillfällig föräldrapenning gäller utöver den rätt till föräldrapenning som
föräldrar har med anledning av ett barns födelse. En förälder har rätt att
överlåta tillfällig föräldrapenning till en annan arbetstagare som i stället
för föräldern avstår från förvärvsarbete för vård av barn i samband med
sjukdom eller smitta hos barnet eller dess ordinarie vårdare.
Tillfällig föräldrapenning gäller för barn som
−− inte fyllt tolv år och utges under högst 120 dagar per barn och år
när föräldern avstår från förvärvsarbete
−− fyllt tolv, men inte 16 år, om barnet på grund av sjukdom, psykisk
utvecklingsstörning eller annat funktionshinder är i behov av
särskild tillsyn eller vård
−− fyllt 16, men inte 21 år, under förutsättning att barnet omfattas av
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Tillfällig
föräldrapenning till fadern eller annan person efter beslut av För••
säkringskassan när vederbörande avstår från förvärvsarbete i samband
med barns födelse för att närvara vid förlossningen, hjälpa till i hemmet
eller vårda barnet. Utges med högst tio dagar per barn och längst till och
med den sextionde dagen efter barnets hemkomst efter förlossningen.
Tillfällig föräldrapenning utges även i form av tio kontaktdagar för barn som
omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dagarna
utges per barn och år tills barnet fyllt 16 år.

Utbildning
En arbetstagare som vill genomgå utbildning har enligt studieledighetslagen
rätt till ledighet från sin anställning. Den gäller alla typer av utbildning och
oavsett om utbildningen har samband med anställningen eller inte. Däremot
finns ett krav på att studierna ska bedrivas planmässigt och ge insikter i
något avseende. I begreppet planmässigt ligger att uppläggningen och organisationen av studierna är bestämda i förväg och att det finns ett mål med
studierna. I begreppet insikt ligger att från studieledighetslagens tillämpningsområde utesluta sådan verksamhet som innebär opinionsbildning eller
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rådslagsverksamhet. Praktiktjänstgöring och yrkesutbildning hos annan
arbetsgivare ger rätt till ledighet om den ingår som ett led i utbildningen.
Korrespondensstudier varvade med undervisning ger rätt till ledighet, men
inte rena självstudier.
Ledigheten får inte vara längre än vad som behövs för att arbetstagaren ska
uppnå sitt studiemål. Hänsyn ska då tas till den studietakt, uppläggning av
studierna etc. som passar den enskilda arbetstagaren. Arbetstagaren har rätt
att samtidigt få ledighet för flera studieperioder, till exempel då fritidsstudier
varvas med perioder av återkommande undervisning.

6

Kvalifikationstid
För att arbetstagare ska ha rätt till studieledighet krävs det att arbetstagaren
varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt
minst tolv månader under de två senaste åren. Detta gäller dock inte om
arbetstagaren ska delta i facklig utbildning.
Uppskov
Arbetsgivaren har inte rätt att vägra ledighet men kan skjuta upp ledigheten
till en senare tidpunkt. Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten längre
än sex månader fordras samtycke av den lokala arbetstagarorganisationen.
Återgång i arbete
En arbetstagare som avbryter sin utbildning har rätt att återgå i arbete.
Arbetstagaren ska då underrätta arbetsgivaren om att hon eller han vill
börja arbeta igen. Arbetsgivaren är inte skyldig att låta arbetstagaren börja
omedelbart. Arbetstagaren har rätt att återgå efter två veckor eller, om ledigheten har varat minst ett år, en månad efter det att arbetstagaren underrättade arbetsgivaren. Vid återgång i arbete ska arbetstagaren få samma eller
likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor
som före ledigheten.
Tolkningsföreträde
Om det uppstår en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen
om tolkningen av bestämmelser i lag eller avtal om ledighet för utbildning,
har organisationen tolkningsföreträde till dess att tvisten slutligt avgjorts
genom tvisteförhandlingar eller slutligen domstolsprövning.
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Bedriva näringsverksamhet
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet innehåller
huvudsakligen bestämmelser som är tvingande till arbetstagarens förmån.
Rätten till ledighet
Rätten till ledighet gäller högst sex månader och gäller enbart hel ledighet.
Ledigheten är inte kopplad till någon ersättning. Den näringsverksamhet
som arbetstagaren ska bedriva får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Med det avses att verksamheten inte kan fortgå på
normalt sätt. Även större kostnadsökningar räknas som väsentlig olägenhet.
Kvalifikationstid
För att ha rätt till ledighet krävs att arbetstagaren har varit anställd hos
arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst
tolv månader under de senaste två åren.
Anmälan och beslut om ledighet
Önskemål om ledighet ska anmälas till arbetsgivaren minst tre månader före
ledighetens början. Arbetsgivaren ska senast en månad efter det att ledigheten anmäldes meddela arbetstagaren sitt beslut om ledigheten.
Återgång i arbete
Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återgå i arbete ska hon eller han
snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. Arbetsgivaren är dock
inte skyldig att låta arbetstagaren återinträda i arbetet tidigare än en månad
efter anmälan.
Anställningsskydd
En arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet tillförsäkras skydd mot
uppsägning, avskedande och försämrade anställningsförmåner eller anställningsvillkor till följd av ledigheten. Arbetstagaren kan bli omplacerad under
ledigheten om det är en nödvändig följd av ledigheten. Omplacering ska ske
inom ramen för anställningsavtalet.
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Svenskundervisning för invandrare
Lagen om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare ger
invandrare rätt att få ledigt för att delta i svenskundervisning. Ledigheten
får tas ut antingen som hel ledighet i samband med heltidsstudier eller halv
ledighet av den som normalt arbetar heltid i samband med halvtidsstudier.

Närståendevård
Ledighet
Har arbetstagaren fått ersättning av den allmänna försäkringskassan för
närståendevård följer rätt till ledighet i samma omfattning. Ersättning utges
för högst 60 hela arbetsdagar sammanlagt för varje person som vårdas och
när det gäller hiv-smitta under högst 240 hela arbetsdagar. Ledigheten kan
vara hel, halv eller fjärdedels.

6

Underrättelse
Lagen föreskriver att arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om ledigheten så snart som möjligt och om möjligt samtidigt ange hur lång tid den
kommer att vara. Några regler om bestämda tidsfrister för underrättelseskyldighet finns däremot inte, vare sig om uttag av ledighet eller återgång i
arbete.

Trängande familjeskäl
Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl ger rätt för arbetstagare att
vara ledig av nämnda anledning i samband med sjukdom eller olycksfall som
gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig.
Rätt till ledighet
För rätt till ledighet krävs att det uppstått en akut situation i familjen som
gör arbetstagarens närvaro absolut nödvändig. Det ska vara fråga om en
oförutsedd händelse som har samband med trängande familjeskäl som avser
sjukdom eller olycksfall.
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Kvalifikationstid och anmälan med mera
Lagen innehåller ingen kvalifikationstid för rätt till ledighet. Någon anmälningsskyldighet finns inte heller. Av god sed och praxis på arbetsmarknaden
får anses följa att arbetstagaren snarast meddelar arbetsgivaren behov av
ledighet. Några regler om återgång i arbete har inte heller ansetts nödvändiga av den anledningen att det är fråga om ett begränsat antal dagar.
Anställningsskydd
En arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet tillförsäkras skydd mot
uppsägning, avskedande och försämrade anställningsförmåner eller anställningsvillkor till följd av ledigheten. Arbetstagaren kan bli omplacerad under
ledigheten om det är en nödvändig följd av ledigheten.

Ledighet enligt avtal
Enligt kollektivavtal (AB) har en arbetstagare rätt till ledighet från anställningen vid bland annat sjukdom och för offentliga uppdrag. Om arbetstagaren har andra skäl än de som regleras i lag eller avtal för sin begäran om
ledighet, krävs det att arbetsgivaren bedömer att ledigheten kan beviljas utan
avsevärd olägenhet utifrån verksamhetens behov för att bevilja ledigheten.
Offentliga uppdrag
En arbetstagare har rätt till ledighet för att utföra offentliga förtroendeuppdrag eller uppdrag av vikt för kommunen eller landstinget.
Enskilda angelägenheter
Om synnerliga skäl föreligger, till exempel vid nära anhörigs svårare
sjukdom eller bortgång, kan arbetstagaren medges behålla lönen under högst
tio arbetsdagar per kalenderår.
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Lag och avtal
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Lag om sjuklön
Föräldraledighetslag
Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Lag om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare
Lag om ersättning och ledighet för närståendevård
Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Socialförsäkringsbalk
Allmänna bestämmelser (AB, HÖK/ÖLA)
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Kapitel 7
Arbetsmiljö

2
3
4
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Lag och avtal

5

l arbetsmiljölagen (AML) finns regler som anger bland annat inriktningen på arbetsmiljöns utformning och hur varje arbetsplats ska få en säker
och bra arbetsmiljö.
AML:s bestämmelser kompletteras av arbetsmiljöförordningen
(AMF) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, råd och anvisningar, vilka
ingår i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Dessutom
kompletteras lagstiftningen av överenskommelsen FAS.
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. En del regler i
AML och AMF är förenade med straffansvar. Andra föreskrifter till AML
kan föranleda att vite döms ut för den som inte respekterar ett förbud
eller ett föreläggande som Arbetsmiljöverket har utfärdat med stöd av
sådan föreskrift.

6
7
8
9
10
11

Arbetsmiljöns beskaffenhet

12
13

Tillfredsställande arbetsmiljö
Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och
den sociala och tekniska utvecklingen. Arbetsförhållandena ska anpassas till
människans fysiska och psykiska förutsättningar, vilket innebär att man ska
försöka anordna arbetet så att arbetstagaren själv kan påverka sin arbetssituation.

14
15
16

Arbetet ska också ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling,
självbestämmande och ansvar.

B
R
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Arbetslokaler, tekniska anordningar,
personalutrymmen, farliga ämnen med mera
En viktig del av arbetsmiljön är arbetslokalerna. De ska vara lämpliga när
det gäller luft-, ljud- och ljusförhållanden. Maskiner, redskap och tekniska
anordningar samt ämnen, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall på
arbetsplatsen, ska användas på ett säkert sätt. Om det är nödvändigt ska
personlig skyddsutrustning användas. För de anställda ska det finnas
särskilda utrymmen för personlig hygien, förtäring och vila. Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter inom dessa områden.

Ansvaret för arbetsmiljön
Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans åstadkomma en god arbetsmiljö. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger dock på arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att de anställda
utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöansvaret ligger ofta
på en juridisk person, till exempel en kommun, ett landsting, en region, ett
företag eller ett kommunalförbund. Det kan också ligga på en fysisk person.
Huvudprincipen är att den högsta ledningen har arbetsmiljöansvaret såsom
representant för den juridiska personen om inte arbetsmiljöarbetet har tilldelats någon annan person eller funktion på ett klart och tydligt sätt. Även
om så har skett så har den högsta ledningen ändå kvar det yttersta ansvaret
att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är tillfredsställande genom att följa upp verksamheten och reagera och ingripa om
något inte fungerar som det ska.
För att möjliggöra en god arbetsmiljö är det viktigt att de personer som
delegerats arbetsuppgifter med bäring på arbetsmiljön har den utbildning,
kunskap, färdighet och tillräckliga befogenheter och resurser som behövs för
arbetet. Detta är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska också planlägga
och anordna arbetet efter arbetstagarnas olika förutsättningar att utföra
arbetet. Hänsyn ska då tas till den enskilda arbetstagarens ålder, eventuella
funktionsnedsättningar och andra personliga förutsättningar i psykiskt och
fysiskt avseende.
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Hur löneform och arbetstidens förläggning påverkar individen ska också
beaktas av arbetsgivaren. Vidare ska arbetsgivaren se till att det på en arbetsplats finns organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
Enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska arbetsgivaren även vidta adekvata
åtgärder i rehabiliteringshänseende.
Ansvar vid inhyrning av arbetskraft
Vid uthyrning av arbetskraft är uthyraren arbetsgivare och har därmed fullt
arbetsmiljöansvar för sina arbetstagare även under uthyrningstiden. De som
hyr arbetskraft ansvarar dock för det arbete som arbetstagarna utför i deras
verksamhet och måste därför vidta de skyddsåtgärder som behövs för detta
arbete.

7

Arbetstagarens ansvar
Arbetstagaren ska följa föreskrifter, använda personlig skyddsutrustning och
andra skyddsanordningar samt iaktta den försiktighet som behövs för att
förebygga ohälsa och olycksfall. Om arbetet innebär omedelbar och allvarlig
fara för liv eller hälsa har arbetstagaren rätt att upphöra med arbetet för att
rådgöra med företrädare för arbetsgivare eller skyddsombud. Arbetstagaren
ska medverka och delta i arbetet för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Arbetsmiljöarbetet ska integreras i verksamheten. Genom SAM, AFS 2001:1,
har Arbetsmiljöverket ställt ett verktyg till arbetsgivarens förfogande i syfte
att underlätta detta arbete och skapa en tillfredsställande arbetsmiljö såväl
psykiskt som fysiskt.
Av SAM framgår att arbetsgivaren ska
•• ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver mål och medel för arbetsmiljöarbetet
•• göra en fördelning av arbetsmiljöuppgifter
•• fortlöpande undersöka risker och brister i verksamheten
•• göra riskbedömningar
•• omedelbart åtgärda upptäckta risker i arbetsmiljön
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•• ta fram handlingsplaner för långsiktiga åtgärder som ska genomföras
senare
•• ge kunskap om arbetsmiljöarbetet
•• utreda arbetsskador.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö,
AFS 2015:4, står arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande
särbehandling i fokus. Föreskrifterna handlar om hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbeta med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön – OSA. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen, som är
en generell lagstiftning. De förtydligar och kompletterar det förebyggande
arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren är skyldig att bedriva.

Riskbedömningar
När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva
åtgärdas. Riskbedömningen, även kallad konsekvensbeskrivning, ska dokumenteras skriftligt. Förutom att bedömningen ska innehålla en beskrivning
av vilka förändringarna är, var de kommer att utföras och vilka grupper
som kommer att beröras, ska den även ange hur arbetsgivaren bedömer att
förändringen påverkar
•• arbetsuppgifternas innehåll
•• arbetsuppgifternas mängd
•• arbetstidens förläggning.
Om förändringen innebär risker för ohälsa och olycksfall ska arbetsgivaren
ange hur de ska åtgärdas, när och av vem.
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Minderårigas arbete
För minderåriga som arbetar finns särskilda regler i arbetsmiljölagen och
dess föreskrifter. Som minderårig räknas den som inte fyllt 18 år.

Skyddsombud
Skyddsverksamhetens organisation
Huvudregeln är att arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt
sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. På ett arbetsställe där det finns
minst fem arbetstagare ska ett skyddsombud utses. Inom kommunen eller
landstinget indelas varje arbetsställe eller förvaltningsområde i lämpligt
avpassade skyddsområden. Skyddskommittén fastställer indelningen i
skyddsområden om inte annat har överenskommits. För varje skyddsområde
ska finnas ett skyddsombud, som utses av lokal arbetstagarorganisation.
Skyddsombudet kan skiljas från sitt uppdrag av den arbetstagarorganisation
som utsett ombudet. Skyddsombud (och huvudskyddsombud) är fackliga
förtroendemän enligt FML.
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Huvudskyddsombud
Om det på ett arbetsställe finns mer än ett skyddsombud, ska ett av
ombuden utses att vara huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets
uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet.

Skyddsombudets uppgifter
Skyddsombudets uppgift är att företräda de anställda, inhyrd personal samt
utomstående arbetskraft i arbetsmiljöfrågor. Ombudet ska vaka över skyddet
mot ohälsa och olycksfall inom sitt skyddsområde. Ombudet ska delta i
planeringsarbetet med nya eller ändrade lokaler, arbetsmetoder, arbetsprocesser eller arbetsorganisation. Ombudet har också rätt att i god tid ta del
av de handlingar och få de upplysningar i övrigt som denne behöver för att
kunna fullgöra sina uppgifter som skyddsombud. Skyddsombud kan även
benämnas arbetsmiljöombud.
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Skyddsombudets möjlighet att påkalla en utredning
eller åtgärd
Ett skyddsombud kan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombudet kan också begära att en undersökning görs av förhållandena inom
skyddsområdet. Arbetsgivaren ska genast lämna en skriftlig bekräftelse att
arbetsgivaren mottagit begäran och ska också utan dröjsmål lämna besked i
frågan. Gör inte arbetsgivaren det eller beaktas inte begäran inom skälig tid
kan skyddsombudet påkalla att Arbetsmiljöverket meddelar ett föreläggande
eller förbud. Självfallet måste framställningen avse arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudet kan avbryta arbetet
Ett arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa kan
avbrytas av skyddsombudet i avvaktan på ställningstagande från Arbetsmiljöverket. Detta gäller då det är förenat med överhängande fara att låta
arbetet fortgå tills arbetsmiljöinspektionen hunnit bedöma arbetets risker.
Om det är nödvändigt ur skyddssynpunkt får skyddsombudet även avbryta
ett arbete som en anställd utför ensam. Reglerna om skyddsombuds stoppningsrätt gäller inte om arbetsgivaren genast avvärjer faran.
Ett skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter. Skyddsombudet får inte med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor.

Rätt till ledighet
Skyddsombudet har rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner
för att fullgöra sina uppgifter. Den ledighet som behövs för det löpande
arbetsmiljöarbetet kan fastställas i lokalt kollektivavtal. Löpande skyddsarbete är bland annat att delta i skyddsronder, inspektera lokaler och utrustning, ha kontakter med företrädare för arbetsgivaren och med arbetstagarna
samt informera om arbetsmiljöfrågor inom skyddsområdet. Skyddsombudet får efter överenskommelse med arbetsgivaren samla arbetstagarna
inom skyddsområdet under ordinarie arbetstid för att informera om en viss
aktuell arbetsmiljöfråga.
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Utbildning för skyddsombud
Det är viktigt att ett skyddsombud har den utbildning som behövs för att
kunna fullgöra sina uppgifter. Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen
ska gemensamt svara för att skyddsombudet får sådan utbildning.

Elevskyddsombud
Arbetsmiljölagen gäller även elever. Lagen ger elever på grundskolans
årskurs 7–9, specialskolans årskurs 7–10 och gymnasieskolan samt motsvarande utbildningar tillfälle att utse elevskyddsombud och medverka i arbetsmiljöarbetet. Elevskyddsombud har rätt att delta i skyddskommittén.
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Skyddskommitté
Vid ett arbetsställe där minst 50 arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det
finnas en skyddskommitté som är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommittén är en samverkansgrupp med
uppgift att planera och övervaka arbetsmiljöarbetet på arbetsstället. Den ska
följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt
verka för tillfredsställande arbetsförhållanden. Skyddskommittén ska också
behandla frågor om företagshälsovård och planering av nya eller ändrade
lokaler med mera. Arbetsmiljöansvaret kan emellertid aldrig läggas på ett
skyddsombud eller en skyddskommitté. Det ansvaret har arbetsgivaren och
arbetsgivarens företrädare.
Antalet ledamöter i skyddskommittén bestäms med hänsyn till antalet
arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och arbetsförhållandena i
övrigt.
Om det finns en överenskommelse om lokalt samverkanssystem enligt
Utveckling -92 eller FAS 05 ersätter detta skyddskommittén.

Kapitel 7 Arbetsmiljö

73

Arbetsmiljölagens efterlevnad
Arbetsmiljöverket
Tillsynsmyndighet är Arbetsmiljöverket med dess arbetsmiljöinspektioner.
De kan meddela förelägganden och förbud, ofta med vite, för att arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ska följas. Den som hos arbetsgivaren är ansvarig
för arbetsmiljön och som medvetet eller av oaktsamhet orsakar en olycka på
arbetsplatsen kan av allmän domstol dömas till böter eller fängelse.

FAS
I FAS utvecklar de centrala parterna sin syn på behovet av kompetens inom
arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet. Avtalet omfattar också vilka
experter som måste finnas tillgängliga, till exempel företagshälsovård.

+

Lag och avtal
••
••
••
••
••
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Arbetsmiljölag (AML)
Arbetsmiljöförordning (AMF)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
FAS/lokala samverkansavtal

Arbetsrätten

1
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2
3
4

+

Lag och avtal

5

Frågan om förhandlingsrätt behandlas i flera arbetsrättsliga lagar,
framför allt i MBL samt i kollektivavtal, i första hand KHA.

6
7

Rätt att förhandla

8

En arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivaren om
frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagare som är
eller har varit medlem i organisationen. Arbetsgivare har motsvarande rätt
att förhandla med arbetstagarorganisationen. Detta brukar beskrivas som
den allmänna förhandlingsrätten och regleras i 10 § MBL.

9
10
11

Olika typer av förhandlingar
Förhandlingsrätten omfattar förutom arbets- och anställningsvillkor även
frågor som gäller verksamheten och som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

12
13

Man brukar skilja mellan följande tre typer av förhandlingar:
•• intresseförhandlingar/kollektivavtalsförhandlingar
•• rättstvisteförhandlingar
•• medbestämmandeförhandlingar.

14
15

Allmän förhandlingsrätt

16

Inom ramen för den allmänna förhandlingsrätten kan arbetsgivare och
arbetstagarorganisationer förhandla för att komma överens om hur man
ska lösa frågor av gemensamt intresse. Förhandlingen kan till exempel syfta

B
R
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till att parterna kommer överens om ett nytt kollektivavtal eller om att lösa
en rättstvist om en bestämmelse i kollektivavtal eller arbetsrättslig lag. Om
parterna inte kan enas vid förhandlingar är det frågans art som avgör vilka
ytterligare åtgärder som kan vidtas för att driva frågan vidare.

Intresseförhandlingar
I en intresseförhandling förhandlar arbetsgivaren med en arbetstagarorganisation för att genom avtal fastställa villkor som ska gälla mellan parterna.
Intresseförhandlingar är ofta förhandlingar som ska ge nya eller ändrade
kollektivavtal om anställningsvillkor för arbetstagare som är medlemmar
i organisationen, eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivaren och
arbetstagarna. Förhandlingarna kan gälla såväl löner som allmänna anställningsregler, till exempel arbetstidens längd, men även förhandlingsregler. Se
vidare i kapitel 10 om kollektivavtal.
Om parterna inte kommer överens i förhandlingarna kan de inte få saken
prövad av domstol eller i skiljenämnd. I stället utmärks intresseförhandlingar av att parterna under ett avtalslöst tillstånd kan tillgripa stridsåtgärder som en sista åtgärd om förhandlingarna inte leder till något resultat.
Stridsåtgärderna syftar till att förmå motparten att sluta avtal. Då kollektivavtal gäller är parterna bundna av fredsplikt.

Rättstvisteförhandlingar
Med rättstvist menas att arbetsgivaren och arbetstagare eller arbetstagarorganisation har olika uppfattning om vilka rättigheter och skyldigheter som
följer av en lag eller ett avtal, eller i övrigt inte är överens om tillämpningen
av rättsreglerna som gäller mellan dem.

Lokala förhandlingar
En part kan påkalla förhandling för att lösa en rättstvist. Förhandlingen förs
i första hand lokalt mellan arbetsgivarens personalorgan eller motsvarande
och den lokala arbetstagarorganisationen.
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Centrala förhandlingar
Blir parterna inte överens vid den lokala förhandlingen har parten rätt att
begära central förhandling inom normalt fyra månader efter avslutad lokal
förhandling. Den förs mellan SKL eller Pacta och den centrala arbetstagarorganisationen. En överenskommelse vid centrala förhandlingar är bindande
för de lokala parterna.

Arbetsdomstolen
Har tvisten inte kunnat lösas vid centrala förhandlingar kan en part efter
avslutad central förhandling föra tvisten till Arbetsdomstolen (AD). Tidsfrister för att överklaga till AD framgår av lag eller avtal.
Arbetsdomstolen är en specialdomstol för arbetstvister och består av jurister
med domarerfarenhet samt arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Även
de senare två kategorierna har domaransvar och ska iaktta saklighet och
opartiskhet i sin bedömning.
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Vissa tvister ska prövas av tingsrätt som första instans. När en enskild
arbetstagare stämmer arbetsgivaren måste det ske vid tingsrätt. Tingsrättens domar kan överklagas till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens domar
kan däremot inte överklagas. För att Arbetsdomstolen ska pröva tingsrättens
dom eller slutliga beslut krävs prövningstillstånd.

Medbestämmandeförhandlingar
Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11–14 och 38 §§ MBL innebär att
arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren
ensidigt beslutar om. Denna typ av förhandlingar kallas därför för medbestämmandeförhandlingar.

Förhandlingar före arbetsgivarens beslut
I den här typen av MBL-förhandlingar är syftet att ge arbetstagarorganisationen möjlighet att utöva medinflytande innan beslutet fattas. Det ställs
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inget krav på att parterna ska nå enighet. Om förhandlingarna avslutas med
att parterna är överens om vilket beslut som ska fattas, får enligt huvudregeln arbetsgivaren inte sedan ändra beslutet utan att ta upp nya förhandlingar. Kan parterna inte enas vid förhandlingarna, är arbetsgivaren inte
förhindrad att fatta sitt beslut förutsatt att förhandlingsskyldigheten är
fullgjord.

Kommunala sektorn
För den kommunala sektorn gäller särskilda regler med hänsyn till den
politiska demokratin.
Förhandlingarna ska ingå som ett led i myndigheternas beredning av ett
ärende innan beslut fattas. Om arbetsgivarens slutliga beslut fattas av ett
politiskt organ, gäller förhandlingarna det förslag till beslut som ska föreläggas det politiska organet. Även om förhandlingarna resulterar i enighet
om ett förslag till beslut kan, enligt Arbetsdomstolens praxis, det politiska
organet frångå förslaget utan att förhandla på nytt om inga nya omständigheter tillkommit.
Förhandlingsrätten omfattar
•• arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet
•• arbetstagarorganisationens förhandlingsrätt på eget initiativ.

Primär förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL
Arbetsgivaren är skyldig att själv kalla till förhandling med lokal arbetstagarorganisation innan beslut fattas om
•• viktigare förändring av verksamheten
•• viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för
arbetstagare som tillhör organisationen.
Sådan primär förhandlingsskyldighet föreligger om frågan är av sådan
beskaffenhet att man typiskt sett kan räkna med att vederbörande arbetstagarorganisation vill förhandla.

80

Arbetsrätten

Ingrepp i den enskildes arbets- eller anställningsförhållanden, som inte är
enbart tillfälliga och inte heller i övrigt är av mindre betydelse, omfattas av
förhandlingsskyldigheten. Andra exempel är omplacering av en arbetstagare
från en uppgift till en annan, men även förflyttning för viss period, när den
inte är helt kort och görs enbart för att tillfälligt täcka ett arbetskraftsbehov
som har uppstått, till exempel till följd av en kortare sjukfrånvaro.

Arbetstagarorganisationens förhandlingsrätt enligt
12 § MBL
Som komplettering till den primära förhandlingsskyldigheten har arbetstagarorganisationerna rätt att själva påkalla förhandling enligt 12 § MBL före
beslut i en fråga som rör medlem i organisationen. Det kan gälla ett enskilt
ärende som en arbetstagarorganisation finner betydelsefullt.
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Arbetstagarorganisation utan kollektivavtal enligt
13 § MBL
Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet och arbetstagarorganisationens förhandlingsrätt efter eget initiativ gäller de arbetstagarorganisationer
som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Men arbetsgivaren är även, enligt
13 § MBL, skyldig att förhandla på samma villkor innan han fattar beslut
som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för medlem i en
organisation med vilken arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

Förhandlingar enligt 38 § MBL
Arbetsgivaren har en särskild form av primär förhandlingsskyldighet enligt
38 § MBL innan beslut fattas om att anlita någon som inte är anställd hos
arbetsgivaren. Denna förhandlingsskyldighet gäller såväl när arbetsgivaren
står i begrepp att anlita en entreprenör som när arbetsgivaren ska hyra
in personal. Se närmare om dessa begrepp under avsnittet ”Inhyrning av
arbetskraft och entreprenad” i kapitel 1.
Syftet med förhandlingsskyldigheten i dessa frågor är att undvika att
bestämmelser i lag eller kollektivavtal kringgås av oseriösa entreprenörer
eller personaluthyrningsföretag.
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Denna primära förhandlingsskyldighet gäller inte om:
•• Arbetet är av kortvarig och tillfällig natur och det inte är fråga om att
anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen om uthyrning av arbetstagare.
För att arbetet ska anses vara tillfälligt får det inte återkomma med
kortare intervaller. Det är viktigt att observera att arbetet måste vara
både kortvarigt och tillfälligt för att arbetsgivaren ska bli befriad från
sin skyldighet att ta initiativ till förhandling.
•• Arbetet kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita
uthyrd arbetskraft enligt lagen om uthyrning av arbetstagare.
Undantagna är arbeten som fordrar särskild sakkunskap, med vilket
avses specialistuppdrag som kräver särskilda kvalificerade kunskaper,
exempelvis juridisk, ekonomisk eller teknisk sakkunskap som arbetsgivaren inte har tillgång till inom den egna organisationen.
•• Arbetet tidigare har godtagits av arbetstagarorganisationerna. För att en
tidigare åtgärd ska anses ha blivit godtagen fordras att ett godkännande
har kommit till uttryck.
Arbetstagarorganisationerna kan dock påkalla förhandlingar även i de
ovannämnda fallen och arbetsgivaren är då skyldig att avvakta med beslut.
Uppskovsskyldigheten vid entreprenad gäller inte om synnerliga skäl föreligger då arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet eller om särskilda
skäl föreligger då arbetstagarorganisationen har förhandlingsrätt efter eget
initiativ.

Förhandling med central arbetstagarorganisation
enligt 14 § MBL
Om de lokala parterna inte kan enas vid förhandlingar enligt 11–13 samt
38 §§ MBL har arbetstagarorganisationen rätt att begära att arbetsgivaren
förhandlar även med central arbetstagarorganisation enligt 14 § MBL.
Arbetsgivaren får inte fatta eller verkställa beslut innan en eventuell sådan
förhandling har avslutats. Om arbetstagarorganisationen inte har begärt
förhandling enligt 14 § MBL inom sju dagar (enligt KHA § 7) efter avslutad
förhandling får arbetsgivaren fatta beslut.
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Fackligt veto
När en förhandling enligt 38 § MBL har ägt rum har arbetstagarsidan rätt
att under vissa förutsättningar lägga in veto mot att arbetsgivaren anlitar
den entreprenör eller det personaluthyrningsföretag som förhandlingen
avsett. För att en organisation ska få åberopa veto enligt 39 § MBL krävs det
att anlitandet av den utomstående arbetskraften
•• kan antas medföra att en lag eller ett kollektivavtal för arbetet åsidosätts, till exempel skattelag eller arbetsrättsliga lagar,
•• annars strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde.
Vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling eller enligt lagen
om valfrihetssystem begränsas vetorätten till de fall då en leverantör inte
uppfyller de krav som lagen uppställer eller om föreskrifterna om prövning
av anbud inte följts. Vetorätten kan i dessa fall i princip enbart användas för
att utestänga ett visst företag på grunder som samtidigt innebär att företaget
skulle kunna uteslutas från upphandlingsförfarandet.
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Vetorätten kan inte användas enbart på grund av att organisationen allmänt
anser det lämpligare att arbetsgivaren utför arbetet i egen regi eller att en
entreprenör anses lämpligare än någon annan.
Om en arbetstagarorganisation felaktigt använt sin vetorätt kan organisationen bli skadeståndsskyldig.

Information
En förutsättning för att arbetstagarorganisationerna ska få ökat medbestämmande och kunna utnyttja sin förhandlingsrätt är att de får information och
insyn i arbetsgivarens verksamhet.
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Informationsskyldighet enligt 19 § MBL
Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande informera arbetstagarorganisationerna om
•• verksamhetens organisation, planering och utveckling
•• ekonomi och budget
•• riktlinjer för arbetsgivarpolitiken.

Lokal arbetstagarorganisation
Information ska lämnas till den lokala arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Arbetstagarorganisationerna har rätt att få ta del
av handlingar som rör verksamheten, till exempel rapporter och utredningar.
Arbetsgivaren är också skyldig att i rimlig omfattning lämna kopior av
handlingar och biträda arbetstagarorganisationen med utredningar och
bearbetningar av material som behövs för att organisationen ska kunna tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.

Editionsplikt enligt 18 § MBL
Den som vid en förhandling hänvisar till en skriftlig handling är skyldig att
visa den för motparten, om motparten begär det (editionsplikt). Den information som avses är upplysningar om faktiska förhållanden som åberopas.
Däremot är en part inte skyldig att informera om sina egna överväganden
inför förhandlingen. Sådan editionsplikt gäller vid alla slags förhandlingar.

Sekretess
Begränsningar i rätten till information kan följa av sekretesslagen.
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Förfarande vid förhandlingar
Part som vill förhandla måste hos motparten göra en förhandlingsframställan. Parterna bestämmer tidpunkten för förhandling. Vid förhandlingar
gäller enligt 16 § MBL att förhandlingarna ska bedrivas skyndsamt. Om
motparten har godtagbara skäl för att ajournera förhandlingen till ett senare
tillfälle bör dock en sådan begäran accepteras.
Huvudregeln är att en förhandling ska genomföras vid ett sammanträde där
förhandlingsskyldig part är närvarande. I en förhandling enligt 11–14 och 38
§§ MBL sker den inte direkt med det politiska organet, exempelvis landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller socialnämnd. I stället genomförs förhandlingen när ärendet bereds av förvaltningen eller motsvarande.

8

Vid förhandling bör man tänka på att
•• klargöra typen av förhandling
•• presentera ärendet
•• ange arbetsgivarens förslag till beslut
•• motivera och argumentera för arbetsgivarens ståndpunkt
•• överlägga med motparten om alternativa lösningar av
förhandlingsfrågan.

Förhandlingens avslutande
Vanligen avslutas förhandlingen den dag då parterna enats om att förklara
den slutförd. Tidpunkten bör anges i förhandlingsprotokollet. Om detta inte
har skett, anses förhandlingen avslutad den dag då motparten bevisligen
mottagit protokoll eller annat skriftligt besked som visar förhandlingsresultatet. Förhandling kan avslutas genom att part som har fullgjort sin förhandlingsskyldighet skriftligen underrättat motpart om att förhandlingen
frånträds.
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Protokoll
Vid förhandling bör protokoll upprättas. Protokoll från en förhandling bör
innehålla uppgifter om
•• tid och plats för sammanträdet
•• parter och deltagare
•• ärendet som förhandlingen avser
•• vem som påkallat förhandlingen
•• tillämplig paragraf som åberopas som stöd för förhandlingen
•• arbetsgivarpartens ställningstagande
•• arbetstagarpartens ställningstagande
•• att förhandlingen förklaras avslutad
•• tidpunkt för förhandlingens avslutande (normalt lika med förhandlingsdagen).

Tolkningsföreträde
När en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation har olika meningar om
hur ett avtal eller en lag ska tolkas gäller typiskt sett arbetsgivarens uppfattning till dess att tvisten lösts. Enligt MBL har arbetstagarorganisation som
är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren fått möjlighet till
tolkningsbesked/tolkningsföreträde i vissa frågor. De gäller vid tvist om
•• medbestämmandeavtal enligt 32 § MBL (33 § MBL)
•• disciplinpåföljd enligt kollektivavtal (33 § MBL)
•• arbetsskyldighet (34 § MBL)
•• lön eller annan ersättning i vissa fall (35 § MBL).
För tvist som rör facklig förtroendeman finns ytterligare regler i lag.

Tolkningsbesked
Tolkningsföreträdet gäller då det har uppkommit en tvist i ett visst ärende
och från den tidpunkt då arbetsgivaren fått skriftligt besked om arbetstagarorganisationens tolkning av tvistefrågan. Detta tolkningsbesked ska lämnas
till personalorganet eller motsvarande.
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Vid tvist om lön ska det tydligt framgå vilket krav på betalning som arbetstagarorganisationen framför till arbetsgivaren.

Disciplinpåföljd
Arbetstagarorganisation har enligt 33 § MBL tolkningsföreträde vid tvist
om påföljd för arbetstagare som gjort sig skyldig till avtalsbrott. Den disciplinpåföljd som regleras i AB är varning. Tolkningsföreträde vid tilltänkt
varning kan förekomma, under förutsättning att tolkningsbeskedet lämnas
av arbetstagarorganisationen innan varningen har utdelats, i praktiken
senast vid överläggningen.

Arbetsskyldighet
8

Vid tvist om en arbetstagares avtalsenliga arbetsskyldighet kan arbetstagarens organisation hävda tolkningsföreträde. Arbetstagaren är då inte skyldig
att utföra arbetet i avvaktan på att tvisten blir löst.
Om arbetsgivaren anser att det föreligger synnerliga skäl mot att omtvistat
arbete uppskjuts, kan arbetsgivaren ändå kräva att arbetstagaren utför
arbetet, om inte arbetsgivarens uppfattning är oriktig och arbetsgivaren har
insett eller borde ha insett detta eller om arbetet innebär fara för liv eller
hälsa.
Om arbetsgivaren med åberopande av synnerliga skäl får arbetet utfört, ska
arbetsgivaren senast inom sju dagar efter erhållet tolkningsbesked påkalla
tvisteförhandling. Central förhandling ska påkallas senast sju dagar efter
avslutad lokal förhandling.
Även i de fall då det inte föreligger synnerliga skäl, men frågan om arbetsskyldighetens omfattning är omtvistad av parterna, ska arbetsgivaren
påkalla lokal förhandling snarast möjligt. Arbetsgivaren ska också ta
initiativ till att begära att central förhandling påkallas genom att vända sig
till SKL, eller i förekommande fall till Pacta, senast vid den lokala tvisteförhandlingens avslutande.
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Lönetvist
Om det blir tvist om en arbetstagares rätt till lön eller annan ersättning, är
arbetsgivaren skyldig att senast inom sju dagar efter mottaget tolkningsbesked begära förhandling. Central förhandling ska påkallas inom tre veckor
efter avslutad lokal förhandling. Begärs inte förhandling, måste arbetsgivaren betala det belopp som arbetstagarorganisationen hävdar, om inte
kravet är oskäligt. Om arbetsgivaren inte begär förhandling i tid, kan just
den tvisten inte prövas vid ett senare tillfälle.

Närvarorätt för personalföreträdare i
vissa nämnder
Enligt kommunallagen har de lokala arbetstagarorganisationer som har
kollektivavtal med kommunen rätt att utse personalföreträdare i kommunens eller landstingets nämnder. Närvarorätten gäller dock inte kommunstyrelsen och vissa andra nämnder. Närvarorätten innebär att företrädare för
de anställda får närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller bara nämndens behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen/landstinget som
arbetsgivare och arbetstagarna. Närvarorätt föreligger inte vid ärenden som
avser beställning eller upphandling av varor och tjänster, oavsett om ärendet
behandlas i en så kallad beställarnämnd eller annan nämnd.

88

Arbetsrätten

+

Lag och avtal
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Lag om rättegången i arbetstvister (LRA)
Lag om skiljemän
Kommunallag
Lag om offentlig anställning (LOA)
Offentlighets- och sekretesslag
Lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
Lag om offentlig upphandling
Förtroendemannalag (FML)

Information
•• 19 § MBL
•• FAS 05

8

Förhandlingsrätt
••
••
••
••

Kommunalt huvudavtal (KHA)
Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Utveckling -92 (U92)
FAS 05
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Facklig förtroendeman
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5

Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, FML, syftar
till att stärka förtroendevalda fackliga företrädares ställning på arbetsplatsen. I lagen säkerställs rätten till ledighet från arbetet för fackligt
uppdrag och för att möta arbetsgivaren i olika förhandlingar. Lagen är
tvingande till skydd för de fackligt förtroendevalda, men bygger på att
kollektivavtal träffas om den närmare tillämpningen.
Kollektivavtalen om facklig tid, AFF 76/LAFF 76 för kommuner
respektive landsting, träffades strax innan MBL trädde i kraft 1977 och
innebar att arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet i 11–14 §§
MBL infördes. Avtalen innehåller en del preciseringar jämfört med förtroendemannalagens regler. De centrala avtalen förutsätter i sin tur att
lokala avtal träffas som tar hand om anpassning till lokala förhållanden.

6
7
8
9
10
11

De anställdas företrädare

12

Facklig förtroendeman är den arbetstagare som utsetts av sin lokala
arbetstagarorganisation att företräda de anställda i fackliga frågor. Förtroendemannen är vanligen anställd på den arbetsplats där den fackliga verksamheten bedrivs.

13
14

Till kretsen av fackliga förtroendemän hör bland andra avdelningsordförande, sektionsordförande och andra styrelseledamöter, kontaktombud,
fackliga representanter i skyddskommittéer och anpassningsgrupper samt
studieorganisatörer. Lagen gäller också för skyddsombud och huvudskyddsombud. För skyddsombud och huvudskyddsombud gäller även bestämmelserna i AML.

15
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Lokal arbetstagarorganisation med kollektivavtal
Rätt att utse facklig förtroendeman har den lokala arbetstagarorganisationen som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren.
Arbetstagarorganisationen ska skriftligen meddela arbetsgivaren vilka som
har utsetts till fackliga förtroendemän och vilka fackliga uppdrag dessa har
fått. I och med detta blir FML tillämplig på den fackliga förtroendemannen.

Facklig verksamhet
Facklig förtroendemans uppdrag ska avse facklig verksamhet. Med det
menas frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra frågor som
hänger samman med facklig verksamhet. Dit hör till exempel uppgifter som
direkt rör förhållandet till den egna arbetsgivaren, såsom förhandlingsförberedelser och förhandlingar. Dit hör även information till de anställda i frågor
som gäller arbetsplatsen och arbetstagarorganisationens verksamhet där.

Uppgifter enligt lag och avtal
Till facklig verksamhet hör också uppgifter som följer av avtal om exempelvis deltagande i arbetsgrupper eller partssammansatta organ. Även de
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av arbetstagarorganisationen räknas
dit.

Fackliga studier
Fackliga studier och centralt fackligt arbete, som har direkt eller indirekt
betydelse för det fackliga arbetet på arbetsplatsen, räknas till den fackliga
verksamheten.

Interna frågor
Sådana frågor som inte har någon anknytning till förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare är inte facklig verksamhet i lagens mening, till
exempel interna fackföreningsangelägenheter, avgiftsfrågor, politisk verksamhet och verksamhet som närmast rör medlemmarnas fritid.
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Skälig ledighet
Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som behövs för att fullgöra
sina fackliga uppdrag. Men ledigheten ska vara skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får inte förläggas så att den förorsakar
betydande hinder för verksamheten.

Fortlöpande ledighet
Behovet av ledighet för fortlöpande facklig verksamhet, så kallad fortlöpande
ledighet, beräknas normalt för varje lokal arbetstagarorganisation uppgå
till fyra timmar per medlem och år. Fördelningen av ledigheten mellan
organisationens förtroendemän och förläggningen av ledigheten bestäms i
lokala kollektivavtal. Eventuella avvikelser från det i kollektivavtalet AFF76/
LAFF76 uppskattade ledighetsbehovet om fyra timmar per medlem och år
ska också regleras i lokalt kollektivavtal.

9
Tillfällig ledighet
Den ledighet fackliga förtroendemän behöver för centrala fackliga uppdrag
eller för facklig verksamhet vid enstaka oregelbundna tillfällen, till exempel
för att delta i en kurs, konferens eller liknande, räknas inte in i den fortlöpande ledigheten. Det är inte avsikten att förtroendemannen ska ha tillfällig
ledighet när hon eller han har behov av fortlöpande ledighet för sitt uppdrag.

Anmälan om tillfällig ledighet
Den lokala arbetstagarorganisationen ska anmäla tillfällig ledighet till
arbetsgivaren snarast och om möjligt senast 14 dagar före ledigheten.
Omfattningen och förläggningen av tillfällig ledighet bestäms från fall till
fall efter överläggning mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation.
Ledigheten får inte ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till
förhållandena på arbetsplatsen. Vid kurser och utbildningar kan detta innebära att ledighet ska ges inte bara för själva kursen utan även för restid och
eventuella övernattningar.
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Betald ledighet
Rätt till betald ledighet
Facklig förtroendeman har rätt till betald ledighet för facklig verksamhet
som gäller den egna arbetsplatsen. Ledighet för både fortlöpande och tillfällig facklig verksamhet kan ges som betald eller obetald ledighet. Betald
ledighet ges bara för lokal facklig verksamhet som avser förhållandena på
arbetsplatsen och central facklig verksamhet av direkt betydelse för den egna
arbetsplatsen. Dit hör kurs i fackliga ämnen, om kursen har direkt betydelse
för verksamheten på arbetsplatsen, och central förhandling i en fråga som
uppkommit på arbetsplatsen.
Rätten till ledighet är således mer omfattande än rätten till betalning för
ledigheten. Om en arbetsgivare medger ledighet för facklig verksamhet men
inte betalning under ledigheten eller om frågan om betalning under ledigheten ska avgöras senare, bör detta framgå av arbetsgivarens beslut.

Bibehållna anställningsförmåner
Under betald ledighet får facklig förtroendeman behålla den lön, jour- och
beredskapsersättning och tillägg för obekväm arbetstid som skulle ha utbetalats om förtroendemannen i stället hade fullgjort sitt vanliga arbete.

Övertid
Om det beror på arbetsgivaren att facklig verksamhet läggs utanför den
ordinarie arbetstiden, ska den tiden jämställas med arbete för arbetsgivarens
räkning. Den facklige förtroendemannen får därför kompensation för övertidsarbete eller fyllnadslön om denne deltar i en förhandling med arbetsgivaren utanför ordinarie arbetstid.

Merkostnader
Om det beror på arbetsgivaren att fackligt arbete, som ger rätt till betald
ledighet, måste fullgöras på annat ställe än arbetsplatsen, ska arbetsgivaren
ersätta de merkostnader som uppstår.
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Arbets- och anställningsvillkor
Skydd för den fackliga verksamheten
Arbetsgivaren får inte hindra en facklig förtroendeman från att fullgöra
sitt fackliga uppdrag. I vissa fall kan det krävas av arbetsgivaren att denne
medverkar till en omplacering av förtroendemannen eller ger förtroendemannen sådana arbetsuppgifter att hon eller han kan ta ledigt för fackligt
uppdrag.
Särskilda regler om skyddsombud finns i 6 kap. arbetsmiljölagen.

Hjälpmedel
Facklig förtroendeman har rätt att använda lokal eller annat utrymme på
arbetsplatsen som behövs för det fackliga uppdraget. Vid behov ska förtroendemannen ha tillgång till telefon och annan administrativ utrustning.

9

Skydd mot försämringar
Facklig förtroendeman får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller
anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag. Meningen är att förtroendemannen inte ska få sämre ställning än övriga arbetstagare. Den fackliga
förtroendemannen har rätt till oförändrad lön om denne blir omplacerad för
att kunna fullgöra sitt uppdrag. Även efter avslutat uppdrag är förtroendemannen tillförsäkrad likvärdiga villkor.

Varsel och förhandlingar
Om arbetsgivaren tänker förändra förtroendemannens arbetsförhållanden
eller arbetsvillkor, måste arbetsgivaren i förväg varsla arbetstagarorganisationen. Organisationen har därefter rätt till förhandlingar innan arbetsgivaren fattar sitt beslut.
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Företräde till fortsatt arbete
Vid arbetsbrist kan arbetstagarorganisationen begära att förtroendemannen
ska få företräde till fortsatt anställning om det är av särskild betydelse för
den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Kravet på särskild betydelse
innebär att det inte är alla fackliga förtroendemän som omfattas av det
förstärkta anställningsskyddet. Det får göras en prövning utifrån förtroendemannens fackliga uppdrag i varje enskilt fall. Normalt sett skyddas klubbordföranden och andra företrädare med motsvarande funktion.

Tvist om facklig tid med mera
Den lokala arbetstagarorganisationens uppfattning i en tvist gäller till dess
att tvisten lösts vid förhandlingar eller slutligt prövats av Arbetsdomstolen.
Om det visar sig att tolkningsföreträdet används på ett felaktigt sätt kan
arbetstagarorganisationen bli skadeståndsskyldig.
Tolkningsföreträdet gäller
•• vem som är förtroendeman
•• vad som är facklig verksamhet
•• rätten till ledighet
•• rätten till betald ledighet
•• skyddet mot försämrade arbetsförhållanden och anställningsvillkor.

Undantag
Arbetsgivaren är inte skyldig att ge ledighet som äventyrar säkerheten på
arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller liknande. Det gäller nödsituationer där det är uppenbar fara för skador på människor eller egendom.

+

Lag och avtal
•• Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML)
•• Kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF76/LAFF76)
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Reglerna i MBL om förenings- och förhandlingsrätt ger arbetsmarknadens parter garantier för att förhandlingar kan hållas. Dessa regler
innebär emellertid inte att en part har rätt att få kollektivavtal. Om avtal
ingås beror helt på om parterna kommer överens. MBL:s bestämmelser
om förhandlingar har kompletterats i kollektivavtal, till exempel KHA och
AB.

6
7
8

Kollektivavtal

9

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation som reglerar anställningsvillkoren
eller andra förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare.

10
11

Vad regleras i kollektivavtal?

12

Kollektivavtal reglerar anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet
i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kollektivavtalet kan innehålla
generella arbetsvillkor, men det kan också innehålla villkor som avser enbart
någon eller några arbetstagare.

13
14

Särskilda rättsverkningar

15

Kollektivavtalet har särskilda rättsverkningar. Avtalet binder inte bara den
avtalsslutande organisationen utan även organisationens medlemmar. Varje
enskild arbetsgivare och arbetstagare är bunden av sin organisations kollektivavtal, om han eller hon är verksam inom avtalets tillämpningsområde.
Även den som utträder ur sin organisation är bunden av kollektivavtalet
under återstoden av dess giltighetstid.
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Avtalen är tvingande
Kollektivavtalets tyngd ligger i att de kollektivavtalsbundna parterna och
deras medlemmar är tvingade att tillämpa kollektivavtalet. Arbetsgivare och
arbetstagare som är bundna av kollektivavtalet kan inte komma överens om
andra villkor än de som följer av avtalet om inte avtalet tillåter detta.

Fredsplikt
Parterna får inte tillgripa stridsåtgärder om sådana frågor som är reglerade i
avtalet. Parterna är således bundna av fredsplikt.

Uppsägning
Uppsägning av kollektivavtal ska göras skriftligen. Ofta innehåller kollektivavtalet regler som ska iakttas vid uppsägning, till exempel tidsfrister
och skyldighet att i samband med uppsägningen överlämna förslag till nytt
kollektivavtal till motparten.

Skadestånd
Den som bryter mot kollektivavtalet kan bli skyldig att betala skadestånd.

Fredsplikt och stridsåtgärder
De grundläggande reglerna om fredsplikt finns i MBL. Arbetsgivare och
arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta stridsåtgärder för
•• frågor som gäller tolkning eller tillämpning av lag eller kollektivavtal
•• att få till stånd en ändring av avtalet
•• att under avtalets giltighetstid få till stånd ett nytt avtal
•• stöd för en annan olovlig stridsåtgärd.
Fredsplikten utesluter inte helt att stridsåtgärder kan vidtas under löpande
avtalsperiod om det är så kallade sympatiåtgärder. Beträffande parter som
omfattas av det kommunala huvudavtalet är en allmän förutsättning för att
en stridsåtgärd ska anses lovlig att den har beslutats i behörig ordning.
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Kollektivavtal inom kommunala
sektorn
Det kommunala avtalssystemet kännetecknas bland annat av att det har
många avtalsslutande arbetstagarorganisationer samt många och omfattande kollektivavtalsbestämmelser. Detta är faktorer som är beroende av
varandra och även har en historisk bakgrund. Avtalskonstruktionerna
sammanhänger också med den kommunala självstyrelsen och de formella
reglerna i kommunallagstiftningen.
Många av de kommunala kollektivavtalen grundar sig på detaljerade reglementen med mera som omvandlades till kollektivavtal vid 1965 års förhandlingsreform. Det var då tjänstemannaorganisationerna inom den offentliga
sektorn fick formell rätt att träffa egna kollektivavtal.
Ofta är centrala kollektivavtal en komplettering och anpassning av arbetsrättslig lagstiftning till förhållandena inom den kommunala sektorn.

10

Centrala kollektivavtal
Centrala kollektivavtal sluts mellan de centrala parterna, det vill säga SKL
å ena sidan och de centrala arbetstagarorganisationerna å andra sidan.
Parterna blir då bundna av fredsplikt, både på central och lokal nivå. Eventuella förhandlingar lokalt ska föras under fredsplikt.

Förhandlingsordning
I det kommunala huvudavtalet, KHA, finns bestämmelser om hur lokala
och centrala förhandlingar ska gå till, vad som gäller för att parterna ska
kunna vidta stridsåtgärder i en intressetvist eller få sin sak prövad av
Arbetsdomstolen i en rättstvist. Dessa bestämmelser kompletterar MBL:s
förhandlingsregler, bland annat i frågor om tidsfrister och förhandlingars
avslutande.
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Kollektivavtal om löner och villkor
HÖK och AB
I HÖK ingår villkorsbilagan Allmänna bestämmelser, AB. Dessa bestämmelser reglerar bland annat allmänna anställningsvillkor, lön och särskilda
ersättningar samt förmåner vid semester och annan ledighet. Till avtalen
hör också underbilagor till AB, några exempel är bilaga M (lärares arbetstider) och bilaga E (arbetstider i räddningstjänsten).

RiB, BEA, PAN med flera
Det finns också andra centrala kollektivavtal om löner och villkor, till
exempel Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) och Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN).
Mellan centrala parter träffas också andra kollektivavtal, till exempel avtal
om pensioner, avtal om försäkringar och avtal om omställning.

Lokala kollektivavtal
De centrala kollektivavtalen är så kallade rekommendationsavtal.
Kommuner, landsting och regioner antar kollektivavtal efter rekommendation från SKL. Medlemmarna är skyldiga enligt SKL:s stadgar att följa
rekommendationerna. Modellen innebär att kommunen, landstinget/
regionen antar den centrala överenskommelsen som sin och i vissa fall ska
parterna därefter underteckna ett avtalsformulär (LOK-bilaga). Avtalen
innehåller också vissa möjligheter för de lokala parterna att komma överens
om avvikelser från det centrala avtalet.
Lokala kollektivavtal sluts mellan lokala parter, det vill säga kommunen eller
landsting/region och central eller lokal arbetstagarorganisation.
Pactas medlemmar är bundna av de centrala kollektivavtalen i vilka Pacta är
arbetsgivarpart.
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Lag och avtal
•• Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
•• Lag om offentlig anställning (LOA)

Kollektivavtal inom kommunala sektorn (ej uttömmande)

+

•• Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn (SHA)
•• Kommunalt huvudavtal (KHA)
•• Huvudöverenskommelse rörande lön och allmänna anställningsvillkor.
(HÖK)
•• Allmänna bestämmelser (AB)
•• Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
(BEA)
•• Kommunalt avtal om förhandlingsordning m.m. (KAF)
•• Lön och anställningsvillkor för personliga assistenter (PAN)
•• Kollektivavtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)

Kapitel 10 Kollektivavtal
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Kapitel 11
Tvister

2
3
4

+

Lag och avtal

5

Reglerna om hur tvisteförhandlingar ska hanteras regleras i MBL men
framför allt i det Kommunala huvudavtalet KHA, som bland annat
innehåller en förhandlingsordning som innebär att tvister ska behandlas
på både lokal nivå och av SKL innan det kan bli aktuellt med en rättslig
prövning.

6
7
8

Det finns tre typer av förhandlingar:
•• intresseförhandlingar (kollektivavtalsförhandlingar)
•• rättstvisteförhandlingar (tvist om lag och avtal)
•• medbestämmandeförhandlingar (inför arbetsgivarens beslut).

9
10

Detta kapitel syftar till att ta upp vad man bör tänka på när man står inför
en rättstvisteförhandling, det vill säga när facket påkallat en lokal respektive
en central tvisteförhandling.

11
12

Det är av stor vikt att handläggningen av tvisterna och utformningen av
förhandlingsprotokollen sker på ett korrekt och enhetligt sätt gentemot
motparten. Protokollens utformning har betydelse för bland annat de
centrala och lokala parternas tolkning och tillämpning av överenskommelser, både i det aktuella ärendet och för framtiden.

13
14
15

Checklista
1. Är det en rättstvist som förhandlingsframställan rör?

16

Av förhandlingsframställan och det lokala förhandlingsprotokollet ska
framgå vilken sakfråga det gäller och vilka krav som framförts vid förhandlingen (yrkanden om skadestånd till exempel). Tvister om arbetsskyldighet,
skriftlig varning, uppsägning eller avsked, eller krav på skadestånd ska
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förhandlas både lokalt (hos arbetsgivaren) och centralt (hos den centrala
arbetsgivarparten) enligt förhandlingsordningsavtalet1. Därefter kan en
rättslig tvist i sista hand prövas i Arbetsdomstolen om det inte varit möjligt
att lösa den genom förhandlingar.
2. För sent påkallad tvisteförhandling
Det är mycket viktigt att kontrollera att tvisteärendet inte är preskriberat.
Detta bör ske innan kontakt tas med motparten för att bestämma tid för
förhandling och i varje fall senast inför det första förhandlingstillfället.
En förhandlingsframställan som har inkommit för sent ska avvisas utan
att förhandling i sakfrågan inleds. Om preskription konstateras utan att
parterna har träffats är det lämpligt att telefonkontakt tas med motparten
innan den skriftliga handlingen om avvisning skickas.
3. Bestämmande av tid för förhandling med mera
Enligt 16 § MBL ska förhandlingar bedrivas skyndsamt. Detta gäller oavsett
vilket slag av förhandling som avses. Av lagbestämmelsens andra stycke
framgår att tvisteförhandlingar ska hållas inom två veckor efter det att
motparten har fått del av förhandlingsframställan.
När man tagit del av en förhandlingsframställan bör kontakt med motparten
tas ganska omgående för att föreslå tid och plats för tvisteförhandlingen.
Om en arbetstagare blivit uppsagd av personliga skäl och motparten ogiltigförklarat uppsägningen fortsätter anställningen att löpa så länge tvisten
består. Arbetstagaren ska i och med det också uppbära lön.
Om en uppsagd arbetstagare endast yrkar på skadestånd för en felaktig
uppsägning så upphör anställningen i och med att uppsägningstiden gått till
ända.
4. Avslutande av tvisteförhandlingen
Tvisteförhandlingen förklaras avslutad gemensamt av parterna, antingen
vid sittande bord eller undantagsvis om de är överens om att ange ett senare
datum. Om sistnämnda alternativ tillämpas bör förhandlingsprotokollet
vara klart för underskrift när förhandlingen förklaras avslutad.
1 Kommunala huvudavtalet KHA 94. För Pacta gäller även ett snarlikt
förhandlingsordningsavtal med Transport, SEKO och Fastighetsanställdas förbund.
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Enligt KHA ska förhandlingen anses avslutad den dag då parterna enats om
att förklara den slutförd. En tvisteförhandling bör aldrig förklaras avslutad
vid justeringstillfället! Det skapar oklarhet om när förhandlingen avslutats,
vilket ska undvikas.
5. Förhandlingsprotokoll
Om en tvisteförhandling avslutas genom en överenskommelse ska resultatet framgå av protokollet. Formuleringar som kan leda till nya tvister och
domstolsprocesser om innebörden av förhandlingsöverenskommelsen ska
inte förekomma.

Tidsfrister för att påkalla förhandlingar och väcka
talan vid Arbetsdomstolen
Lokala
förhandlingar

Centrala
förhandlingar

Arbetsdomstolen

I rättstvister
(ej LAS)

Fyra månader
efter kännedom,
senast inom
två år

Fyra månader
efter lokal
förhandling

Fyra månader
efter central
förhandling

I arbetsskyldighetstvister där
arbetsgivaren
åberopat
synnerliga skäl

Sju dagar
efter mottaget
tolkningsbesked

Sju dagar
efter lokal
förhandling

Sju dagar
efter central
förhandling

I lönetvister där
arbetsgivaren
ska påkalla
förhandling

Sju dagar
efter mottaget
tolkningsbesked

Tre veckor
efter lokal
förhandling

Tre veckor
efter central
förhandling

Ogiltigförklaring
av uppsägning
eller avskedande
enligt LAS

Inom två veckor

Fyra månader
efter lokal
förhandling

Två veckor
efter central
förhandling

Skadestånd enligt
LAS, uppsägning
/avsked

Fyra månader
från uppsägning
/avsked

Fyra månader
efter lokal
förhandling

Fyra månader
efter central
förhandling
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Arbetstagare som stämmer arbetsgivaren till tingsrätt
Arbetstagare som inte är medlem i facklig organisation kan driva ett ärende
om uppsägning, avsked, diskriminering eller skadestånd till domstol, inom
vissa tidsfrister i bland annat LAS och diskrimineringslagen. Enskild arbetstagare stämmer i sådana fall arbetsgivaren till tingsrätt.
I ärenden om diskriminering kan arbetstagaren ha vänt sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som kan stämma arbetsgivaren till Arbetsdomstolen.
Kontakta i förekommande fall SKL eller Pacta för råd och stöd i domstolsärendet.
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Kapitel 12
Arbetsgivaransvar vid
verksamhetsövergång

2
3
4
5

+

Lag och avtal

6

Särskilda skyddsregler gäller för arbetstagarna när ett företag, en
verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare
till en annan. Reglerna finns i 6 b § LAS och bygger på EU-direktivet
om överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av verksamheter
(77/187 EG, ändrad genom 98/50 EG).

7
8
9

Begreppet verksamhetsövergång
För att kunna avgöra om reglerna är tillämpliga måste man först ta ställning till om det är fråga om en verksamhetsövergång i lagens mening. För
detta krävs en bedömning av om den verksamhet som överlåtaren bedrev
och den verksamhet som förvärvaren övertagit och bedriver är identiska.
Något rättsligt samband mellan den som har drivit en verksamhet och en ny
arbetsgivare som tar över verksamheten behöver inte finnas. EU-domstolen
har uppställt följande kriterier som ska tas med i bedömningen. Dessa är:
•• arten av företag eller verksamhet
•• om företagets materiella tillgångar som bland annat byggnader och
lösöre har övertagits eller inte
•• värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten
•• om majoriteten av de anställda har övertagits eller inte
•• om kunderna har övertagits eller inte
•• graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen
•• i förekommande fall den tidsperiod som verksamheten legat nere.

10
11
12
13
14
15
16

Omständigheterna ska inte betraktas isolerade var för sig. Det ska göras en
samlad bedömning av alla förhållanden kring övergången.
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Anställningsavtalen övergår automatiskt
Om det är fråga om en verksamhetsövergång övergår anställningsavtalen
automatiskt till förvärvaren. Eftersom anställningsavtalen automatiskt
övergår till förvärvaren vid en verksamhetsövergång finns det inte några
formella regler om detta. En arbetstagare har möjlighet att motsätta sig att
anställningsförhållandet går över till den nya arbetsgivaren.

Förbud mot uppsägning
En verksamhetsövergång som avses i 6 b § LAS utgör inte i sig saklig grund
för uppsägning.

Tillämpning av kollektivavtal och anställningsvillkor
Kollektivavtal som gäller för den överlåtna verksamheten följer med till den
nya arbetsgivaren, om inte denne redan har kollektivavtal som kan tillämpas
på de övertagna arbetstagarna.
Om både överlåtare och förvärvare (den ursprungliga respektive den övertagande arbetsgivaren) har tecknat kollektivavtal är de kollektivavtalade
anställningsvillkoren som gällde hos överlåtaren skyddade. Den nya arbetsgivaren är skyldig att tillämpa överlåtarens kollektivavtal på de övertagna
arbetstagarna. Exempel på sådana villkor är lönevillkor och semester. Detta
gäller för en begränsad tid, i högst ett år från tidpunkten för övergången.
Om överlåtarens kollektivavtal går ut innan dess eller om ett nytt kollektivavtal börjar gälla för de övertagna arbetstagarna upphör också skyldigheten
att tillämpa anställningsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal.
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Kapitel 13
Diskriminering i arbetslivet

2
3
4

Diskrimineringslagen

5
+

Lag och avtal

6

Lagen innehåller diskrimineringsförbud som gäller arbetsgivare,
utbildningsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och
arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller bedrivande
av näringsverksamhet, yrkesbehörighet, medlemskap i vissa
organisationer, varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och
offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring,
arbetslöshetsförsäkring, studiestöd, värnplikt och civilplikt samt
offentlig anställning.
Nedan följer en kort presentation av lagens regler för arbetslivet.

7
8
9
10
11

Lagens ändamål

12

Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
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Diskrimineringsgrunder
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med
följande kategorier:
•• Kön: kvinna eller man, omfattar också personer som avser att ändra
eller har ändrat sin könstillhörighet.
•• Könsöverskridande identitet: personer med en könsidentitet eller ett
könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen,
exempelvis transvestiter eller intersexuella.
•• Etnisk tillhörighet, även religion och annan trosuppfattning: en
individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande samt religionstillhörighet eller annan trosuppfattning.
•• Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga.
•• Sexuell läggning: homosexuella, heterosexuella och bisexuella.
•• Ålder: uppnådd levnadslängd.
Nedan kommer vi att referera till dessa grupper som de ”skyddade
kategorierna”.

Vad är diskriminering?
Förbuden mot diskriminering omfattar både direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt
instruktion att diskriminera och gäller oavsett om arbetsgivaren har haft för
avsikt att diskriminera eller inte. Bristande tillgänglighet för funktionsnedsatta utgör diskriminering under vissa förutsättningar.

Direkt diskriminering
En arbetsgivare får inte missgynna en person som
•• gör förfrågan om arbete
•• söker eller fullgör praktik
•• är arbetssökande
•• är arbetstagare.
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Direkt diskriminering är att behandla en person sämre än arbetsgivaren
behandlar eller skulle ha behandlat en person som inte tillhör någon av de
skyddade kategorierna i en jämförbar situation, om inte arbetsgivaren visar
att missgynnandet saknar samband med att personen tillhör någon av de
skyddade kategorierna.
Förbudet gäller även den som står till förfogande för att utföra eller utför
arbete som inhyrd eller inlånad. Direkt diskriminering förutsätter ett rakt
orsakssamband mellan diskrimineringsgrunden och den diskriminerande
effekten.

Indirekt diskriminering
En arbetsgivare får inte missgynna en person som
•• gör förfrågan om arbete
•• söker eller fullgör praktik
•• är arbetssökande
•• är arbetstagare.
Indirekt diskriminering är att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller
ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt
missgynnar personer som tillhör de skyddade kategorierna, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat
mål och medlen är nödvändiga för att uppnå målet.
Förbudet gäller även den som står till förfogande för att utföra eller utför
arbete som inhyrd eller inlånad.

13

Bristande tillgänglighet
Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits
för att personen ska komma i en situation som är jämförbar med den för
personer utan samma funktionsnedsättning.
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Trakasserier
Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier
Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur
som kränker någons värdighet.

Instruktion att diskriminera
En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktion som, om ordern eller
instruktionen verkställs, innebär att någon diskrimineras direkt eller indirekt eller trakasseras i diskrimineringslagens mening. Förbudet gäller gentemot personer som står i lydnads- eller i beroendeställning till arbetsgivaren.

När gäller diskrimineringsförbuden?
Diskrimineringsförbuden och arbetsgivarens ansvar gäller gentemot arbetssökande, arbetstagare, praktikanter och inhyrd eller inlånad personal.
Arbetsgivaren ska säkerställa att till exempel rekrytering, anställningsförmåner, arbetsledning och beslut inte innebär otillåten diskriminering.

Utredningsskyldighet vid påstådda trakasserier
Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig trakasserad av en arbetskamrat ska arbetsgivaren utreda huruvida trakasserier
förekommer samt förhindra och förebygga fortsatta trakasserier.
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Tillsyn och efterlevnad
För att se till att lagen efterlevs finns en diskrimineringsombudsman (DO)
och en nämnd – Nämnden mot diskriminering.
DO ska i första hand försöka förmå arbetsgivare att frivilligt följa föreskrifterna i lagen.
Om ombudsmannen inte kan förmå en arbetsgivare att frivilligt rätta sig
efter lagens föreskrifter kan ombudsmannen initiera eller själv vidta vissa
tvångsåtgärder. Det kan även vara fråga om att göra en framställning till
Nämnden mot diskriminering om föreläggande av vite för en arbetsgivare
att vidta aktiva åtgärder.
En arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren har
också talerätt inför Nämnden mot diskriminering.
En arbetsgivare är skyldig att lämna DO bistånd för att denne ska kunna
utöva sin tillsyn. Arbetsgivaren är sålunda skyldig att lämna de uppgifter
som kan vara av betydelse för DO samt lämna denne tillträde till arbetsplatsen för att göra undersökningar.
Tvister och mål om diskriminering i arbetslivet hanteras som andra tvister när
arbetstagare företräds av sin fackliga organisation och KHA är tillämpligt.
DO kan föra talan för enskild person i domstol. Även ideella föreningar kan
företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden under vissa förutsättningar.
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Aktiva åtgärder
Inom ramen för sin verksamhet ska arbetsgivaren bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Reglerna om aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och
är utformade som en metod, ett ramverk, för hur arbetet på ett systematiskt
sätt ska bedrivas.
Arbetsgivaren ska förebygga och främja genom att:
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller
om det finns andra hinder för enskildas rättigheter och möjligheter i
verksamheten
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.
Alla delar av arbetet ska skriftligen dokumenteras. Samverkan ska ske med
kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationer och informationsskyldighet
omfattar sådan information som behövs för samverkansarbetet. Det finns
även riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier samt främjande av jämn könsfördelning. Dessutom finns en skyldighet
att genomföra årlig lönekartläggning där arbetsgivaren ska analysera om
förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön
och kunna förklara löneskillnader. Analysen avser olika jämförelsegrupper.
I fråga om arbetets omfattning och i övrigt för närmare information om
aktiva åtgärder hänvisas till SKL cirkulär 16:68.

Positiv särbehandling för att få jämnare
könsfördelning
Diskrimineringslagen ger ett litet utrymme för positiv särbehandling på
grund av kön. Typexemplet är vid rekrytering. Det förutsätter att det finns
en tydlig plan som inkluderar så kallad positiv särbehandling som ett medel
för att uppnå jämnare könsfördelning på arbetsplatsen eller i yrkesgruppen
och att arbetsgivaren har starka skäl för det.
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Positiv särbehandling får inte användas för att allmänt främja mångfald på
arbetsplatsen.

Lagen om förbud mot diskriminering
av deltidsarbetande arbetstagare
och arbetstagare med tidsbegränsad
anställning
+

Lag och avtal
Lagens syfte är att motverka diskriminering av deltidsarbetande
arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när
det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Anställningsform och
sysselsättningsgrad får inte styra anställningsvillkorens utformning.
Arbetsgivaren ska också tänka på att om denne ställer villkor för att
den anställde ska få tillgång till en viss förmån får villkoret inte vara
diskriminerande. Villkor som är knutna till en viss anställningsform
eller sysselsättningsgrad kan vara diskriminerande.

Direkt diskriminering
En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller
en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre
förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tillämpar
eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation, på en arbetstagare som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning, om inte
arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med den missgynnades deltidsarbete eller tidsbegränsade anställning.
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Förbudet gäller inte om tillämpningen av villkoren är berättigad av sakliga
skäl.
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Indirekt diskriminering
En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en
arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa löne- eller
andra anställningsvillkor som framstår som neutrala men som i praktiken
särskilt missgynnar deltidsarbetande eller arbetstagare med tidsbegränsad
anställning.
Detta gäller dock inte om tillämpningen av villkoren kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.
Definitionen av direkt och indirekt diskriminering skiljer sig således åt från
motsvarande bestämmelser i diskrimineringslagen. Skillnaden är att missgynnandet är avgränsat till att enbart avse löne- eller andra anställningsvillkor.

Föräldraledighetslagen
+

Lag och avtal
Föräldraledighetslagen 16–17 §§ avseende missgynnande samt 24 §
avseende bevisbörda och 25 § avseende rätten att föra talan.

Syftet med bestämmelserna
För att förstärka skyddet för föräldralediga arbetstagare infördes 2006 ett
förbud för en arbetsgivare att missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare om skälet till missgynnandet har samband med föräldraledighet. Dessa
bestämmelser är ett komplement till övrig diskrimineringslagstiftning.
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När gäller förbuden?
Förbuden gäller när arbetsgivaren
1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet
2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för
befordran
3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller
yrkesvägledning
5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor
6. leder och fördelar arbetet
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd
mot en arbetstagare.
Om missgynnande förekommer måste arbetsgivaren kunna visa att olika
villkor eller olika behandling var en nödvändig följd av ledigheten.

Uppsägning eller avskedande
Om en arbetstagare blir uppsagd eller avskedad och skälen därför har
samband med föräldraledighet ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras om arbetstagaren begär det.

Rätt att föra talan
Tvister gällande påstådda brott mot föräldraledighetslagen hanteras på
sedvanligt sätt. Arbetstagarens fackliga organisation kan företräda sin
medlem. Om arbetstagaren inte är medlem i någon facklig organisation eller
inte vill bli företrädd av denna kan medlemmen vända sig till Diskrimineringsombudsmannen.

Kapitel 13 Diskriminering i arbetslivet
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Uppskjuten uppsägningstid för föräldralediga
arbetstagare
Observera att det finns en särskild bestämmelse om uppsägningstiden för
föräldralediga tillsvidareanställda arbetstagare. Vid uppsägning på grund av
arbetsbrist skjuts uppsägningstiden upp och börjar löpa först när föräldraledigheten avslutats, se 11 § LAS.

+

Lag och avtal
•• Diskrimineringslag
•• Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare
och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
•• Föräldraledighetslag
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1

Kapitel 14
Yttrande- och meddelarfrihet.
Skydd för visselblåsare
Lag och avtal

2
3
4
5

+

6

Yttrandefriheten är grundlagsstadgad och regleras i regeringsformen
(RF), tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen
(YGL). Vilken grundlag som ska tillämpas i ett specifikt fall beror
på i vilket medium yttrandefriheten utövats. I 2 kap. 1 § RF kan den
“allmänna” yttrandefriheten sägas stadgas. Enligt 1 kap. 1 § andra
stycket TF står det varje medborgare fritt att i tryckt skrift yttra sina
tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela
uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst. På motsvarande
sätt finns det enligt 1 kap. 1 § YGL en rätt att i radio, tv eller annat
medium uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna
uppgifter i vilket ämne som helst.
Lagen om särskilt skydd för visselblåsare som slår larm om allvarliga
missförhållanden förstärker det skydd som sedan tidigare funnits för så
kallade visselblåsare.

7
8
9
10
11
12

Yttrande- och meddelarfrihet

13
14

Yttrandefrihet
I egenskap av medborgare har kommunala och landstingsanställda arbetstagare en grundlagsskyddad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat
sätt uttrycka sina kritiska åsikter om kommunen eller landstinget och hur
verksamheterna drivs. Yttrandefriheten får bara inskränkas genom lag.
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Meddelarfrihet och meddelarskydd
Innebörden av meddelarfriheten är att den enskilda arbetstagaren utan risk
för repressalier själv får avgöra om han eller hon vill förmedla en uppgift
för publicering i media, förutsatt att uppgiften som sådan inte omfattas av
särskilt kvalificerad sekretess.
Ett centralt inslag i meddelarfriheten är meddelarskyddet, som består av två
delar: efterforskningsförbudet, enligt vilket offentliga organ inte får efterforska vem som har lämnat uppgifter för publicering, och repressalieförbudet
som innebär att det är förbjudet för offentlig arbetsgivare att vidta åtgärder
som leder till negativa konsekvenser för meddelaren.

Skydd för visselblåsare
Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om
allvarliga missförhållanden skyddar så kallade visselblåsare. Enligt lagen får
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen
inte drabbas av repressalier på grund av detta. Skyddet förutsätter att det
finns en konkret misstanke om allvarliga missförhållanden inom den egna
arbetsgivarens verksamhet och att det vid externa larm, det vill säga larm till
myndighet eller för publicering, först uttömts alla möjligheter att slå larm till
arbetsgivaren själv. Med allvarliga missförhållanden avses i första hand brott
med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden.
Lagen inskränker inte det skydd som kan finnas på annan grund, exempelvis
yttrandefriheten, utan fungerar snarast som ett komplement.
För närmare information om lagen hänvisas till cirkulär 16:66.
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Meddelarskydd för privatanställda
Enligt lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter inom skola,
vård och omsorg har anställda arbetstagare med flera i sådana verksamheter
fått ett liknande skydd som offentligt anställda när det gäller att kontakta
media. Lagen innebär ett skydd mot repressalier från arbetsgivaren. Om
arbetsgivaren bryter mot lagen kan det vara straffbart.

Lag och avtal

+

••
••
••
••

Regeringsform
Tryckfrihetsförordning
Yttrandefrihetsgrundlag
Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm
om allvarliga missförhållanden
•• Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

14
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1

Kapitel 15
Pension, försäkring, omställning

2
3
4

+

Lag och avtal

5

Förutom sociala förmåner enligt lag finns kollektivavtalsbestämmelser
om pension, försäkringar och omställning. I försäkringarna ingår även
tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL), KollektivAvtalad Pension (KAP-KL),
Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL), avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL, avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och omställningsavtal (KOM-KL)
med bilaga TLO-KL. Gemensamt för avtalen är att de i vissa situationer
kompletterar det grundskydd som finns i socialförsäkringarna, bland annat socialförsäkringsbalken.
I detta avsnitt redovisas kortfattat de förmåner som regleras i kollektivavtalsbestämmelserna.

6
7
8
9
10

Pension

11
12

Tjänstepension

13

Arbetstagare i kommunal sektor omfattas av pensionsavtalet KAP-KL eller
av AKAP-KL, vilket innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar
till arbetstagarens framtida tjänstepension. Avtalen innehåller även andra
förmåner för arbetstagaren och dennes familj. Ett exempel är efterlevandepension som betalas ut vid den händelse att arbetstagaren avlider. Betalning
till tjänstepension görs även för arbetstagare som är sjuka eller föräldralediga
samt via en försäkring (avgiftsbefrielseförsäkring) om arbetstagaren får en
nedsättning av sin arbetsförmåga.
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Andra pensionsavtal
Arbetstagare som tidigare har omfattats av andra kommunala pensionsavtal,
exempelvis PA-KL, kan ha rätt till förmåner enligt dessa avtal. Arbetstagare
kan även fortsätta att omfattas av tidigare avtal om de på grund av sjukdom
inte uppfyller villkoren för att omfattas av nuvarande pensionsavtal.

Försäkring
Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL
AGS-KL – som arbetsgivaren tecknar hos AFA Försäkring – kompletterar
ersättningarna vid sjukdom från Försäkringskassan. AGS-KL lämnar dagsersättning till och med den 360:e sjukdagen. För den tid arbetstagaren har
rätt till sjuklön enligt lag eller kollektivavtal lämnas ingen dagsersättning
från AGS-KL. Nivån på den kompletterande dagsersättningen från AGS-KL
motsvarar cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL
TFA-KL – som arbetsgivaren tecknar hos AFA försäkring – ger ett kompletterande skydd utöver de lagstadgade försäkringarna för kostnader och
inkomstförlust samt en ekonomisk kompensation för lidande och den
kroppsliga funktionsnedsättning som en skada kan medföra. TFA-KL har
följande fyra definierade begrepp för arbetsskada:
•• olycksfall i arbetet
•• färdolycksfall
•• arbetssjukdom
•• smitta (i vissa fall).
En förutsättning för vissa ersättningar enligt TFA-KL är att arbetstagarens
personskada först blir klassad som arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken.
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TFA-KL kan lämna ersättning för
•• inkomstförlust under den akuta sjukdomstiden
•• omkostnader på grund av skadan samt för ”sveda och värk”
•• framtida inkomstförluster vid bestående nedsättning av arbetsförmågan
•• ersättning för framtida kostnader liksom för så kallat ”lyte och men”
och olägenheter i övrigt vid bestående skador
•• ersättning för merkostnader vid rehabiliteringsåtgärder samt viss ersättning vid dödsfall.
Ersättningen från TFA-KL grundar sig huvudsakligen på skadeståndsrättsliga principer och samordnas oftast med andra ersättningar som arbetstagaren har rätt till.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL
TGL-KL – som arbetsgivaren tecknat för sina anställda hos KPA Livförsäkring AB (publ) – lämnar ersättning till efterlevande då en arbetstagare, eller
i vissa fall en före detta arbetstagare, avlider. Försäkringsbeloppets storlek
beror bland annat på arbetstidens omfattning, ålder vid dödsfallet samt
vilka efterlevande som finns. Ersättningen betalas ut till efterlevande make/
maka, sambo eller registrerad partner och/eller barn.
Försäkringsbeloppet är ett visst antal prisbasbelopp av det prisbasbelopp
som gäller vid dödsfallet.

Omställning
Omställningsavtal KOM-KL
Från den 1 januari 2012 gäller omställningsavtalet KOM-KL för kommuner,
landsting, regioner och arbetsgivare som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Pacta. Omställningsavtalet ger i korthet arbetstagare som blivit
uppsagda på grund av arbetsbrist aktivt stöd till att hitta ett nytt arbete samt
ekonomisk trygghet i omställningen.

Kapitel 15 Pension, försäkring, omställning
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De aktiva insatserna ska påbörjas så snart som möjligt när arbetstagaren
blivit uppsagd och syftar till att undvika eller minska tiden som arbetslös.
Omställningsfonden KOM-KL ansvarar för det aktiva omställningsarbetet.
I det fall arbetstagaren blir arbetslös kan hon eller han få kompletterande
omställningsersättning, som bland annat innehåller en utfyllnadsersättning
över den nivå som arbetslöshetsförsäkringen ersätter.
Avtalet gäller för en tillsvidareanställd arbetstagare med sammanhängande
anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) med minst 40 procents
sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst ett år vid uppsägningstidpunkten. För att en arbetstagare ska få kompletterande omställningsersättning i form av utfyllnadsersättning krävs därutöver fem års anställning hos
arbetsgivaren då anställningen upphör.
KOM-KL innehåller en bilaga, TLO-KL, insatser för tidig omställning. Se
mer i kapitel 3.2

+

Lag och avtal
•• Socialförsäkringsbalk (SFB)
•• Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension (KAP-KL)
•• Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension
(AKAP-KL)
•• Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
•• Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
•• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
•• Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)
•• Omställningsavtal (KOM-KL) med bilaga TLO-KL, insatser för tidig
omställning

2 TLO-KL gäller inte för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
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1

Kapitel 16
Lön och kvittning

2
3
4

+

Lag och avtal

5

I lagen om arbetsgivares kvittningsrätt – kvittningslagen – finns regler
som skyddar arbetstagarens lönefordran hos arbetsgivaren. Lagen förbjuder arbetsgivare att genom avdrag på arbetstagarens lön kvitta mot
fordran, som arbetsgivaren har på arbetstagaren, i andra fall än de som
anges i lagen. Arbetsgivare som inte följer lagens regler om kvittning kan
bli skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

6
7
8

Frivillig kvittning

9

När arbetsgivaren har ett ekonomiskt krav mot arbetstagaren får kvittning
ske mot lön om arbetstagaren samtycker till det. Finns det ett giltigt medgivande från arbetstagaren får arbetsgivaren göra avdrag för sin fordran innan
arbetsgivaren betalar ut lönen till arbetstagaren. Arbetstagaren kan när som
helst återkalla ett medgivande om kvittning.

10
11
12

Tvungen kvittning

13

Tvungen kvittning, alltså löneavdrag utan medgivande från den anställde,
kan ske endast i begränsad omfattning. Vid tvungen kvittning har arbetstagaren rätt att behålla så stor del av lönen att arbetstagaren kan försörja sig
och sin familj. Innan sådan kvittning görs ska arbetsgivaren inhämta besked
från kronofogdemyndigheten om hur stort belopp av lönen som ska vara
skyddat mot kvittning.
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Preliminär lön
Månadslönen betalas i regel ut under senare delen av den månad som lönen
avser. Det innebär att arbetsgivaren för innevarande månad utbetalar en
preliminär lön. Avdrag för till exempel sjukdom och annan ledighet justeras
vanligtvis genom att löneavdrag görs vid nästkommande avlöningstillfälle.
I ett särskilt kollektivavtal från 1981, Korrigering av preliminär lön med
mera (Prellön), regleras vissa frågor som berör korrigering av preliminär lön
och felaktigt utbetald lön.

Korrigering
Arbetsgivaren kan genom lönekorrigering rätta preliminärt beräknad lön
inom fyra månader efter utbetalningen av den preliminära lönen. Ett typexempel är att arbetstagaren blir sjuk i slutet av månaden, det vill säga efter att
lönen beräknats och förberetts för utbetalning.
När arbetstagaren fått för mycket i preliminär lön får arbetsgivaren hantera
återkravet i enlighet med Preliminärlöneavtalet (Prellön). Prellön-avtalet
innehåller en förenklad hantering som bygger på att arbetsgivaren får korrigera lönen under förutsättning att arbetsgivaren upptäcker och hanterar
den felaktiga utbetalningen inom viss angiven tid efter att utbetalning skett
(inom fyra månader).

Felaktig löneutbetalning
Arbetsgivaren kan av misstag ha betalt ut för mycket lön även i andra situationer. Det kan röra sig om en ren felräkning eller en klart felaktig tillämpning av en avtalsbestämmelse. Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren
snarast när misstaget upptäcks och begära att beloppet betalas tillbaka. Om
arbetstagaren har tagit emot och hunnit förbruka beloppet i god tro, det
vill säga varken insåg eller borde ha insett misstaget, är arbetstagaren inte
skyldig att betala tillbaka beloppet.
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De särskilda informations- och förhandlingsreglerna i Prellön-avtalet ska
tillämpas på återkrav i situationer där det gått mer än fyra månader. Arbetsgivaren ska skriftligen underrätta arbetstagaren om återkravet och informera om att dennes fackliga organisation har rätt att påkalla förhandling.
Facklig organisation ska i förekommande fall påkalla förhandling om
återkrav av felaktigt utbetald lön inom två månader efter att arbetstagaren
mottagit det skriftliga återkravet. Förhandlingarna och tvistens handläggning kommer därefter att hanteras enligt MBL och förhandlingsordningen i
KHA.
Påkallas inte förhandling inom tvåmånadersfristen kan arbetsgivaren driva
ärendet vidare som betalningsföreläggande.

+

Lag och avtal
•• Lag om arbetsgivares kvittningsrätt
•• Kollektivavtal om korrigering av preliminär lön m.m. (Prellön)

16
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1
2

Bilagor

3

SKL-cirkulär om AD-domar med mera

4

P-cirkulär och Cirkulär tillhör Svenska Kommunförbundets tidigare cirkulärsamling, och F-cirkulär tillhör Landstingsförbundets tidigare cirkulärsamling.

5
6

Från och med år 2005 används gemensam cirkulärserie för Sveriges
Kommuner och Landsting.

7

Alla cirkulär från 1989 och framåt finns på skl.se

8

1. Medbestämmandelagen, förhandlingsskyldighet
enligt 11 § MBL
88/78
34/80
93/80
166/78
62/95
76/16

9

Kommunal ./. Nacka kommun (P-cirkulär 24/78)
SACO-SR-K ./. Järfälla kommun (P-cirkulär 12/80)
SFL ./. Sjöbo kommun (P-cirkulär 32/80)
SKTF ./. Stockholms kommun (P-cirkulär 15/79)
Lärarförbundet ./. Göteborg (Cirkulär 112/95)
OFR/Polisen ./. Staten genom Arbetsgivarverket (Cirkulär 17:9)

10
11
12
13

2. Diskriminering i arbetslivet
98/05
DO ./. Norrköpings kommun (Cirkulär 113/05)
91/10
DO ./. Staten genom Arbetsgivarverket (Cirkulär 11:9)
13/11
DO ./. Helsingborgs stad (Cirkulär 11:11)
51/15
DO ./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Sveriges Bussföretag och
Keolis Sverige AB
23/17
E.G./. Region Jönköpings län (Cirkulär 17:31)
Cirkulär 09:40 Hur hanteras diskrimineringstvister
Cirkulär 16:68 Aktiva åtgärder i arbetslivet
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3. Facklig förtroendemannalag
126/79
16/80
90/80
102/81

SKTF ./. Hudiksvalls kommun (P-cirkulär 36/79)
Kommunal ./. Ängelholms kommun (P-cirkulär 19/80)
Kommunal ./. Åstorps kommun (P-cirkulär 19/80)
Kommunal ./. Karlstads kommun (P-cirkulär 89/81)

4. Anställningsskyddslagen
Konvertering av vikariat
92/02 Kommunal ./. Gotlands kommun (Cirkulär 85/02)
42/13 Lärarförbundet ./. Stockholms stad (Cirkulär 13:27)
Preskription
38/12 D.P. ./. Eksjö kommun (Cirkulär 12:67)
Turordning, omställning
Cirkulär 09:9 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist
Cirkulär 16:67 Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning
Cirkulär 17:11 Ändringar och tillägg i KOM-KL
Uppsägning på grund av personliga skäl
115/97 Kommunal ./. Perstorps kommun (P-cirkulär 184/97)
11/06 Kommunal ./. Hudiksvalls kommun (46/06)
41/09 SKTF ./. Norrköpings kommun
10/10
Kommunal ./. Kungsbacka (Cirkulär 10:13)
41/14
LR ./. Degerfors kommun (Cirkulär 14:28)
37/17
Kommunal ./. BORF
Cirkulär 14:44 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt
perspektiv
Övergång av verksamhet
96/95 Kommunal ./. Alliansen m.fl. (beslut) (Arbetsgivarnytt 34/95)
163/95 Kommunal ./. Alliansen m.fl. (Cirkulär 18/96)
14/14
Kommunal ./. Malmö stad (Cirkulär 14:8)
Cirkulär 15:11 om övergång av verksamhet
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Avskedande
77/94 Sv Lärarförbund ./. Helsingborgs kommun (Cirkulär 159/94)
15/95 Sv Lärarförbund ./. Stockholms kommun (Cirkulär 84/95)
33/02 Kommunal ./. Uppsala kommun (Cirkulär 51/02)
111/06 Lärarförbundet ./. Stockholms stad (Cirkulär 7/07)
43/08 Kommunal ./. Kiruna kommun (Cirkulär 08:44)
17/11
SKTF ./. Linköpings kommun
24/11 Kommunal ./. Södermanlands läns landsting (Cirkulär 11:15)
33/11
Läkarförbundet ./. Västra Götalands läns landsting (Cirkulär 11:27)
36/12 Kommunal ./. Stockholms stad
9/14
Vision ./. Stockholms läns landsting (Cirkulär 14:22)
22/14 Ledarna ./. Åtvidabergs kommun (Cirkulär 14:23)
39/14
LR ./. Uddevalla kommun (Cirkulär 14:25)

5. Övrigt: Allmänna bestämmelser (AB)
§ 8 Avseende arbetsskyldighet och förflyttning
101/95 Lärarförbundet ./. Göteborg (Cirkulär 158/95)
102/95 Kommunal ./. Malmöhus läns landsting
102/04 Folktandvården i Sthlm läns landsting ./. Tjänstetandläkarna
(Cirkulär 70/05)
72/06 Kommunal ./. Österåkers kommun (Cirkulär 43/06)
104/06 Lärarförbundet ./. Uppsala kommun (Cirkulär 87/06)
123/06 Lärarförbundet ./. Uppsala kommun (Cirkulär 23/07)
40/08 Skolledarförbundet ./. Halmstads kommun (Cirkulär 08:39)
4/09
DO ./. Härryda kommun (Cirkulär 09:49)
15/11
Södertälje Sjukhus AB ./. Kommunal (Cirkulär 11:12)
§ 20 Övertid m.m.
122/83 SHSTF ./. Örebro läns landsting (P-cirkulär 72/83, F-cirkulär 24/83)
78/85 Östergötlands läns landsting ./. SHSTF (F-cirkulär 21/85)
39/94 Västernorrlands läns landsting ./. Kommunal (Cirkulär 94/94)
112/95 Göteborg ./. SHSTF (Cirkulär 177/95)
17/03 Kommunal ./. Södertörns brandförsvarsförbund(Cirkulär 27/03,
F-cirkulär 3/03)

Bilagor

B

143

§ 13 Arbetstid
35/16
Kommunal ./. Södermanlands läns landsting (Cirkulär 16:37)
HÖK
Kollektivavtalsform för revisionsförhandling
79/95 Jönköpings läns landsting ./. Kommunal
Lärares arbetstid, HÖK/bilaga M
58/11 Lärarförbundet och LR ./. Sollentuna kommun (Cirkulär 11:51)
Semester
33/17
Vårdförbundet ./. Region Östergötland

Uppsägningstider enligt lag och avtal,
översikt
Uppsägningstider enligt AB
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en
månad.
Vid uppsägning från arbetsgivaren av tillsvidareanställd arbetstagare har
arbetstagaren rätt till
•• en månads uppsägningstid, om arbetstagaren varit anställd kortare tid
än ett år
•• sex månaders uppsägningstid, om arbetstagaren haft en sammanhängande anställningstid sedan minst tolv månader
•• ett års uppsägningstid, om uppsägningen beror på arbetsbrist och arbetstagaren har fyllt 57 år och har varit anställd hos arbetsgivaren under
minst tio år.
Vid uppsägning från arbetstagaren har arbetstagaren rätt till
•• en månads uppsägningstid, om arbetstagaren varit tillsvidareanställd
kortare tid än ett år
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•• tre månaders uppsägningstid, om arbetstagaren är tillsvidareanställd

och har en sammanhängande anställningstid sedan minst tolv månader.

Pacta och uppsägningstider
Uppsägningstiderna i LAS gäller för både arbetsgivare och anställda i företag
anslutna till Pacta, och avser tillsvidareanställda arbetstagare.
Olika uppsägningstider gäller beroende på om anställningsavtalet ingåtts
före eller efter den 1 januari 1997.
Ett viktigt undantag är att för kommunalförbund och akutsjukhus som är
medlemmar i Pacta gäller samma uppsägningstider som för kommuner och
landsting, det vill säga de AB-regler som redovisats ovan.
För alla arbetsgivare anslutna till Pacta gäller att vid uppsägning på grund av
arbetsbrist har arbetstagare som fyllt 57 år och med tio års anställning ett års
uppsägningstid. Denna bestämmelse om längre uppsägningstid (57-årsregeln) gäller dock inte för arbetstagare som omfattas av Pactas kollektivavtal
med SEKO, Transport eller Fastighetsanställdas förbund.

Uppsägningstider i LAS
11 § LAS
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en
månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
•• två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren
är minst två år men kortare än fyra år
•• tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år
men kortare än sex år
•• fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år
men kortare än åtta år
•• fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år
men kortare än tio år
•• sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
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Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 § eller 5 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa
•• när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
•• när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan
om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Förkortningar av lagar och avtal
AB – Allmänna bestämmelser
AB innehåller allmänna anställningsvillkor såsom bestämmelser om bland
annat avlöningsförmåner, arbetstid, uppsägningstider och ledighet. AB är en
del av en central överenskommelse. Ingår i HÖK respektive LOK.
Bilagor till AB
Det finns ett antal bilagor till AB. Bilaga D, E, J, L, M och U innehåller regler
för särskilda ersättningar med mera.
AFF 76/LAFF76 – Avtal om fackliga förtroendemän
Bygger på och kompletterar FML. Innehåller bland annat regler om fortlöpande respektive tillfällig ledighet. Är en central överenskommelse som
kompletteras genom lokalt kollektivavtal.
AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring
Kollektivavtalad avtalsgruppsjukförsäkring för anställda som ger kompletterande ersättning vid sjukdom. Arbetsgivarens skyldighet att teckna AGS-KL
framgår av AB. Försäkringen tecknas hos AFA Sjukförsäkring.
AKAP-KL – Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension
Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension för anställda i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund samt vissa företag i kommun/landstingssektorn.
AML – Arbetsmiljölagen
Arbetarskyddsbestämmelser, arbetsmiljöns beskaffenhet, ansvar, samverkan
med mera. Vissa regler är dispositiva. Kompletteras i kollektivavtal, se FAS.
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ATL – Arbetstidslagen
Regler om arbetstid, jourtid, övertid (heltid) och mertid (deltid). Lagen är
dispositiv. Kompletteras i kollektivavtal, se AB.
BAL - Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning
BEA – Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Kollektivavtal om BEA gäller bland annat för arbetstagare som anvisats
skyddat arbete (OSA) samt arbetstagare som anställs för att mildra arbetslösheten.
BIA – Bilersättningsavtal
Bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet. Är en
central överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av
personalorgan.
BUI – Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning
DL – Diskrimineringslagen
FAS – Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i kommuner, landsting och regioner
FML – Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Regler om ledighet för fackligt arbete och i vissa fall av arbetsgivaren betald
ledighet. Vissa regler är dispositiva. Kompletteras i AFF 76/LAFF 76.
HÖK – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.
Gäller mellan Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet
Pacta och de centralt avtalsslutande LO-, TCO- och SACO-organisationerna. I HÖK ingår bland annat löneavtal, AB med bilagor samt en rekommendation om att träffa lokalt kollektivavtal, LOK. HÖK är utformat som
ett förhandlingsprotokoll och innehåller även regler om centrala och lokala
förhandlingar under avtalsperioden med mera.
KAF – Kommunalt avtal om förhandlingsordning m.m.
Gäller mellan de avtalsslutande centrala parterna och innehåller bestämmelser om samsyn, tidplan och medling vid avtalsrörelseförhandlingar. En
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allmän utgångspunkt är att berörda parter ska träffa ny överenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor med mera innan den föregående
löpt ut. Dessa förhandlingar ska i största möjliga utsträckning ske med
undvikande av stridsåtgärder.
KAP-KL
KollektivAvtalad Pension för anställda i kommuner och landsting/regioner,
kommunalförbund, vissa företag i kommun-/landstingssektorn och Svenska
kyrkan. KAP-KL ersatte den 1 januari 2006 PFA98/01 för flertalet kommunalt anställda.
Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL
Kollektivavtalad avgiftsbefrielseförsäkring som betalar pensionsavgiften i
arbetsgivarens ställe för en anställd som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta. Försäkringen tecknas hos AFA Sjukförsäkring.
KHA – Kommunalt huvudavtal
Kompletterar MBL:s förhandlingsregler om handläggning av tvister och
stridsåtgärder. Begränsning av samhällsfarliga konflikter. Är en central
överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av personalorgan.
KOM-KL
Omställningsavtal KOM-KL ger arbetstagare som blivit uppsagd på grund av
arbetsbrist stöd till att hitta ett nytt arbete med hjälp av aktiva insatser från
Omställningsfonden KOM-KL. Därutöver kan uppsagd arbetstagare som
blir arbetslös bland annat få ekonomisk utfyllnadsersättning över den nivå
som arbetslöshetsförsäkringen ersätter. Omställningsavtal KOM-KL trädde i
kraft den 1 januari 2012.
Omställningsfonden KOM-KL har till uppgift att stödja och hjälpa arbetstagare som omfattas av Omställningsavtal KOM-KL i omställning till nytt
arbete.
LAS – Lagen om anställningsskydd
Bestämmelser om anställningsformer, uppsägningsregler, turordnings- och
företrädesrättsregler med mera angående anställningsskydd. Vissa regler är
dispositiva. Kompletteras i kollektivavtal, se AB.

148

Arbetsrätten

LOA – Lagen om offentlig anställning
Kompletterar MBL med vissa särbestämmelser för den offentliga sektorn.
För kommunalt anställd personal gäller lagens föreskrifter om arbetskonflikt, förtroendeskadliga bisysslor, periodiska hälsoundersökningar samt
vissa undantag från lagen om medbestämmande i arbetslivet.
LOK – Lokalt kollektivavtal
Kollektivavtal mellan de lokala parterna. Omfattar huvudsakligen bestämmelser från de centrala överenskommelserna HÖK om löneavtal och det
lokala förhandlingsförfarandet, AB med bilagor med mera.
LRA – Lagen om rättegång i arbetstvister
Innehåller regler om Arbetsdomstolen (AD) och det processuella förfarandet. Kompletteras i kollektivavtal, se KHA.
MBL – Lagen om medbestämmande i arbetslivet
Innehåller regler om förhandlings- och föreningsrätt, kollektivavtal, information, fredsplikt, medling i arbetstvister, skadestånd med mera. Vissa
regler är dispositiva. Kompletteras i kollektivavtal, se AB, KHA.
PA-KL
Tidigare gällande pensionsavtal för anställda inom den kommunala
sektorn, föregångare till pensions- och försäkringsavtalet PFA. PA-KL är
ett helt förmånsbestämt bruttopensionsavtal, vilket innebär att förmånen
samordnas med allmän pension.
PFA
Tidigare gällande pensions- och försäkringsavtal för kommuner, landsting,
regioner med flera, föregångare till KAP-KL.
SemL – Semesterlagen
Semesterbestämmelser, bland annat rätten till cirka fem veckors semesterledighet, betald/obetald, intjänande- och beräkningsregler. Vissa regler är
dispositiva. Kompletteras i kollektivavtal, se AB.
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SHA – Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn
Gäller hela den offentliga sektorn. Regler om att till särskild nämnd kunna
hänskjuta frågor om huruvida ett avtal skulle kunna inkräkta på den politiska demokratin.
SjLL – Lagen om sjuklön
Regler om sjuklön för arbetstagare. Arbetsgivaren betalar i normalfallet
ersättningen de första 14 kalenderdagarna i en sjukperiod med undantag för
karensdag. Kompletteras i AB.
TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Kollektivavtalad trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Arbetsgivarens skyldighet att teckna TFA-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos AFA
Trygghetsförsäkring.
TGL-KL
Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring för anställda i kommuner och
landsting/regioner, kommunalförbund, vissa företag i kommun-/landstingssektorn och Svenska kyrkan. Arbetsgivarens skyldighet att teckna och
vidmakthålla TGL-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos KPA Livförsäkring AB (publ).
TLO-KL - Insatser för tidig lokal omställning, bilaga till KOM-KL-avtalet.
Trakt – Bestämmelser om traktamentsersättning och resetillägg
Är en central överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom
beslut av personalorgan eller motsvarande.
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Arbetsrätten i kommuner,
landsting och regioner
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger en
översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller
för kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund
och kommunala företag. Syftet är att underlätta den
praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor, till
exempel anställning, semester, förhandlingar och
kollektivavtal. Boken kan med fördel användas
som utbildningsmaterial.
Den nya upplagan är reviderad med hänsyn
till ändringar i lag och avtal samt rättsfall från
Arbetsdomstolen.
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