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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om 
anställningsskydd;

 

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 22 § lagen (1982:80) om anställ-
ningsskydd skall ha följande lydelse.

 

22 §

 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta föl-
jande turordningsregler.

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetsta-
gare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som
enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta
verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren
bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som un-
dantas har företräde till fortsatt anställning.

Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje en-
het för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats
i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om
arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en sär-
skild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera drifts-
enheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde
fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organi-
sationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med ut-
gångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgi-
varen. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbets-
tagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder
företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt ar-
bete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turord-
ningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbe-
tet.
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Prop. 1999/2000:86 och 1999/2000:144, bet. 2000/01:AU4, rskr. 2000/01:3.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)


