
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 

1977/78: 14 
med anledning av propositionen 1977 /78: 34 om ändring lagen 
(1976: 600) om offentlig anställning, m. m. 

Propositionen 

J propositionen (budgetdepartementet) föreslås att riksdagen skall 

dels antaga ett inom budgetdepartementet upprättat förslag till lag 

om ändring i lagen ( 1976: 600) om offentlig anställning, 

dels godkänna vad dcpartementschcfen förordat i fråga om höjning 

av högsta beloppet för bostadsanskaffningslån med statlig garanti till 

statstjänstemän m. fl. 

Lagförslaget innebär en del förtydliganden och andra ändringar i 

reglerna om förfarandet i disciplinärenden m. m. Vidare föreslås att 

staten skall träda in som arbetsgivare i bl. a. vissa disciplintvister som 

ri.ir kommunanställda lärare m. fl. 

för bostadsanskaffningslån föreslås en höjning av maximibeloppet 

från 20 000 kr. till 30 000 kr. 

Ändringarna avses träda i kraft den I januari 1978. 

Lagförslaget har följande lydelse: 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning 

Hlirigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1976:600) om offentlig 
anställning 

del.1· att 2 kap. 4 §, 11 kap. 4 §, 14 kap. 7 §, 15 kap. 1 § och 16 kap. 
2 § skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att rubriken till 16 kap. skall lyda "Rättegång m. m.", 
dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 14 kap. 11 §, 15 kap. 

I' § samt 16 kap. 5 och 6 §§, av nedan angivna lydelse. 

N 11 varande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

4§ 
Föreskrifterna i 2 samt 21 och 22 §§ lagen (1976: 580) om medbe

st:immande i arbetslivet tillämpas ej i ansHillningsförhållande som om-
fattas av denna lag. 

I Riksdagen 1977178. 18 sam/. Nr 14 

Föreskrifterna i 11-14 §§lagen 
om medbestiimmande i arbetslivet 
tillämpas ej i /råga om beslut som 
meddelas med stöd av 10-13 kap. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 

Har i Jag eller annan författ
ning meddelats bestämmelse, som 
inskdinker rätten att avskeda ar
betstagare i förhållande till vad 
som föreskrives i 1 eller 2 §, gäl
ler i sfället den besWmmelsen. 

4§ 
Har i annan Jag än lagen (1974: 

12) om anställningsskydd eller i 
annan författning meddelats be
stämmelse, som inskränker rätten 
att avskeda arbetstagare i förhål
lande till vad som föreskrives i 1 
eller 2 §, gäller i stället den be
stämmelsen. 

14 kap. 

7 § 
I ärende om avskedande giiller 

i fråga 0111 varsel till och överlägg
ning med lokal arbetstagarorgani
sation bestämmelserna i lagen 
( 197 4: 12) om a11Ställningsskydd. 
Dessa bestämmelser äger motsva
rande tillämpning i fråga om ar
betstagare i verksledande eller där
med jiimförlig ställning. 

Beslutas avsfongning enligt 13 
kap. 1 eller 2 §, skall lokal ar
betstagarorganisation som avses i 
31 § första stycket lagen om an
ställningsskydd genast underrättas 
om beslutet. 

Uppkommer fråga om avske· 
dande, skall myndigheten så snart 
det kan ske varsla arbetstagaror
ganisation därom. Påkallar orga
nisationen senast en vecka efter 
varslet överläggning i frågan, skall 
myndigheten lämna organisationen 
till/ älle därtill, innan frågan av
göres. 

Beslutas avstängning enligt 13 
kap. 1 eller 2 §, skall arbetstagar
organisation genast underrättas 
om beslutet. 

Med arbetstagarorganisation för· 
slås i detta lagrum lokal arbets
tagarorganisation i förhållande till 
vilken arbetsgivaren är eller brn
kar vara bunden av kollektivavtal, 
såvitt gäller berörd arbetstagar
kategori. 

Bryter myndighet mot 7 §, äger 
bestämmelserna om skadestånd i 
lagen (1974: 12) om anstiil/nings
skydd motsvarande til!ii111p11ing. 

15 kap. 

Fråga om anställnings upphö
rande som avses i 7 kap. 2-4 
eller 9 § prövas av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestiim
mer, om regeringen tillsiitter tjiins-

I § 
Fråga om anställnings upphö

rande som avses i 7 kap. 2-4 
eller 9 § prövas av den myndighet 
som tillsätter tjänsten, om ej an
nat följer av 5 § nedan eller av 
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N111•ara11de lydelse Föreslagen lydelse 

ten och ej annat följer av 5 § föreskrift eller särskilt beslut som 
nedan. I övrigt prövas frågan av regeringen meddelar. 
den myndighet som tillsätter 
tjänsten. 

Fråga om anställnings upphörande enligt 7 kap. 5 eller 7 § prövas 
av regeringen, om ej annat följer av 5 § nedan. Närmare föreskrifter 
meddelas av regeringen. 

8 § 

Har statlig myndighet meddelat 
beslut om disciplinansvar, avske
dande, avstängning eller läkarun
dersökning beträffande arbetsta
gare hos annan än staten, skall 
staten anses som arbetsgil'are 
tvist som rör beslutet. 

16 kap. 

2 § 

Vill arbetstagare söka ändring 
i beslut enligt 7 kap. 3-5 eller 
8 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1 eller 2 § 
eller 13 kap. 2 § andra stycket, 
skall han viicka talan inom fyra 
veckor från den dag då han fick 
ta del av beslutet. lakttager han ej 
detta, är rätten till talan förlorad. 

5 § 

6 § 

Vill arbetstagare söka ändring 
i beslut enligt 7 kap. 3-5 eller 
8 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1 eller 2 § 
eller 13 kap. 2 § andra stycket, 
skall han viicka talan inom fyra 
veckor från den dag då han fick 
ta del av beslutet. 

Talan om skadestand enligt 3 
kap. 6 § viickes senast tre måna
der efter det att stridsåtgärden har 
avslutats. 

Talan som avses i 4 kap. 7 § 
första stycket väckes senast trå 
månader efter förordnandetidens 
utgång. 

Viicker part ej talan inom tid 
som anges i 2 eller 5 §, iir riitten 
fil/ talan f ör/orad. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. 
I fråga om förordnande på tidsbegränsad anställning där tiden löper 

ut före ikraftträdandet gäller, i stället för 16 kap. 5 § andra stycket, att 
talan som avses i 4 kap. 7 § första stycket skall viickas före utgången av 
februari månad 1978. 
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Utskottet 

Utskottet godtar de framlagda förslagen och hemsUillcr 

att riksdagen bifaller propositionen 1977/78: 34. 

Stockholm den 29 november 1977 

På arbctsmarknadsutskottets vägnar 

ROLF WJRTEN 

4 

Niirrnrande: Rolf Wirten (fp), Bengt Fagerlund (s), Torsten Stridsman 
(c), Birger Nilsson (s), Gördis Hörnlund (s), Allan Gustafsson (c), Filip 
Fridolfsson (m), Arne Fransson (c), Elvcr Jonsson (fp), Pär Granstcdt 
(c), Frida Berglund (s), Anna-Greta Leijon (s), Sten Svensson (m), Sune 
Johansson (s) och Lars Ulander (s). 
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