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199332SOU Missiv i

statsrådet chefen förTill och
Arbetsmarknadsdepartementet

19 1991 chefenRegeringen bemyndigade den december för Arbetsmark-
tillkalla kommitté med uppgiftnadsdepartementet göra över-att atten en

medbestämmandelagen och den centrala arbetsrättsliga lagstift-syn av
ningen i övrigt.

förordnadeMed stöd detta bemyndigande departementschefenav samma
Åkeregeringsrâdetdag Bouvin ordförande i kommittén. Till le-att vara

utsågs vidare beslut den 3 februari 1992damöter ombudsmannengenom
förreIngrid Burman, riksdagsledamoten Lars Emestam, förre riksdags-

ledamoten Ingvar Karlsson, riksdagsledamoten Sonja Rembo, riksdagsle-
Svensk, riksdagsledamotendamoten Lars Anne Rhenman, förbundsord-

Åke Öhman.föranden Wämnan och riksdagsledamoten Monica Lars
Svensk 1992den 1 juli riksdagsledamoten Harald Bergström.ersattes av

Som sakkunniga medverkat direktören Ingemarhar Alserud, avtalssekre-
Tore Andersson, jur. kand. Roland Bergkvist, jur. kand. ställ-teraren

avdelningschefenföreträdande Eva Bergkvist Deurell, direktören Anders
Hagman, förbundsjuristen Thomas Kihlberg, direktören Jan Nordin,
verksamhetschefen Knut Rexed förhandlingschefen Peter Stare,och
samtliga förordnande den 3 februari 1992. Ingemar Alserud entle-enligt
digades från 1992, i förord-sitt uppdrag den 3 november och hans ställe
nades sektionschefen Ola Bengtson.dagsamma

3 1992 förordnadesDen februari språkvårdaren Elsaexpertersom
Branting, hovrättsassessom Lars-Johan Eklund, departementssekreteraren

frågaSten Spångberg -i utländskoch professorn Torerätt-om
Sigeman. l-lovrättsassessom Hans Blyme Lars-Johan Eklundersatte som
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1993den april hovrätts-juli 1992. Hans Blyme 1den 1 ersattesexpert av
Cathrine Hansson.Liljaassessom

beståendebiträtts särskildKommittén vidarehar expertgrupp, avenav
Sörenordförande, hovrättsfiskalenLunning,hovrättslagmannen Lars

Öman 3 febru-förordnade denAnders Nordström,och hovrättsassessom
Öman1992. Sören och Anders Nordströmari, 9 och den 1 juniden mars

delbetänkande.utarbetandet dettahar tagit del iäven av

19923 februari hovrättsassessomförordnades denTill sekreterare
år utsågsGenom beslut den 24 februari AnneGudmund Toi jer. samma

biträdande sekreterare.Baxter att vara

1992 års arbetsrättskommitté.antagitKommittén har namnet

delbetänkandet Ny anställningsskydds-får kommittén överlämnaHärmed
SOU 199332.lag

Åke IngridBouvin, Harald Bergström,Reservationer har avgetts avavav
reservation,Ingvar Karlsson gemensamLars Emestam ochBurman, av

Åke Wänman MonicaRhenman ochSonja Rembo, Anne samt avav av
Öhman reservation.gemensam

Sonja Rembo,Harald Bergström,Särskilda yttranden har avgetts avav av
Bergkvist Tore Andersson,och RolandTore Andersson gemensamt, av

Toreoch Knut RexedBergkvist, Thomas KihlbergRoland gemensamt, av
EvaBergkvist och Knut RexedAndersson, Roland gemensamt, av

och Knut RexedDeurell, Thomas KihlbergBergkvist gemensamt, avav
Nordin Tore Sigeman.Kihlberg, JanThomas samtav av
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Sammanfattning

anställningsskyddet,I detta delbetänkande behandlar vi och vi föreslår en
området. Vi gått igenom flertaletlag på det har de problemställ-ny av

inom för lagfästningar aktualiseras anställningsskydd, ochettsom ramen
vi redovisar våra överväganden i 15 olika avsnitt avsnitt 9-23.

Vårt förslag innehåller flertal ändringar, behållertill lag etten ny men
de grundläggande principer gällt sedan den första anställnings-harsom
skyddslagen i kraft år 1974. Förslaget syftar till lagstiftningträdde en

till den utveckling åranpassad under har fortgått inomärsom som senare
näringsliv förvaltning. Vår varit åstadkommaoch harsträvan att ett an-
ställningsskydd tillmed hänsyn arbetstagarens behovär avvägtsom av
skydd också till arbetsgivarens förutsättningar och det intressemen som
arbetsgivare, förarbetskamrater och andra kan ha goda betingelserav
arbetet och väl fungerande arbetsliv. Vi i vårt förslag också tagitharett
hänsyn till europeiska integrationen.den

förhållandeVi har byggt lagtexten i till den gällande anställnings-ut nu
skyddslagen. lagtexten försetts utför-Bland har med exempel ochannat
liga beskrivningar för den skall bli lättare förstå. Dessutom har viatt att
tagit några frågor inte tidigare varit reglerade i lag. Härigenomupp som
har vi kunnat förhållandevis lättillgängligaklara och lösningar påge om-
råden där rättsläget oklart eller rättsläget förstdär kan bestämmasär
efter ingående rättsutredningar.

Den anställningsskyddslagen föranlett vissa följdändringarhar inya
lagstiftning, exempelvis förbudlagen uppsägning ellermotannan om av-

skedande anledning vämpliktstjänstgöringarbetstagare med och la-av av
arbetsgivares kvittningsrätt.gen om

Utöver anställningsskyddet vi tvåbehandlar i delbetänkandet,ämnen
nämligen den fackliga 24avsnitt och blockadervetorätten mot enmans-

familjeföretageller avsnitt 25.
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UtredningsarbetetAvsnitt

vi vårt uppdragUnder detta avsnitt behandlar och arbetets bedrivande. Vi
också för arbetsplatsbesök kommittésekretariatet harredogör 25 som ge-

få bild perspektiv.nomfört för arbetsrätten lokaltettatt en av ur

Avsnitt 2-8.

bakgmndsavsnittHär återfinns sju olika anställningsskyddet. Derörsom
behandlas anställningsskyddets historiska utvecklingärämnen som

anställningsskyddslagenavsnitt 2, gällande avsnitt 3, de för-den nu
organi-arbetsforrnema i modernt näringsliv eller moderntändrade ett en

avsnitt vissa statistiska uppgifterserad förvaltning 4, arbetsmarkna-om
avsnitt Sveriges internationella åtaganden på arbetsrättsligaden 5, det

området 6, avtaletavsnitt de europeiska gemenskapema avsnitt 7 och
europeiskt ekonomiskt samarbetsområde avsnitt 8.ettom

Avsnitt 9-23.

avsnitt redovisar våraI dessa 15 allmänna överväganden anställ-om
ningsskyddet.

Avsnitt Arbetstagarbegreppet, lagens
tillämpningsområde

Vi föreslår tillämpningsområdelagens alltjämt skall bestämmas ettatt av
arbetstagarbegrepp tvingande. Vi dOCkáltt vissa förändring-ärsom anser

inom för sådantbör ske begrepp, främst med hänsyn till denettar ramen
genomförts inomstrukturomvandling har näringsliv och förvaltning.som

Arbetstagarbegreppet skall inte omfatta situationer där den arbetspreste-
rande egentligt behov anställningsskydd, såsom vidsaknarparten ett av

Viföräldramedverkan i daghemsverksamhet. föreslår svårbedömdadeatt
gränsfallen hittillsdet- skall tillämpas principavgörs attutan som en-

anställningsförhållande föreligga i situationer-de tveksammaattom anses
får i stället dras efter helhetsbedömning i särskildadetgränsenna; en
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avtalsforrn. Partemasnågonförgenerellt företrädefallet ge-att gesutan
skall respekteraskaraktärrättsförhållandetsuppfattning ommensamma

hararbetspresterandeOm dendäremot.skäl talar parteninte starkaom
ieller honskall hanuppbördslageniF-skattebevisåberopat ett som avses

arbetstagare.betraktasnormalfallet inte som

definieras i lag.arbetstagarbegreppetföreslås vidareDet att

tillämpningsområdefrån lagensundantasarbetstagareDen krets somav
oförändrad.huvudsakstå kvar imeningvårskall enligt

avtalUndantag10.Avsnitt genom

arbetsta-tilltvingandeskallanställningsskyddslagenföreslårVi varaatt
i formsketidigare, kunnaliksomskall dock,förrnån. Undantag avgarens

anställnings-arbetsrättslig lagdärvidkollektivavtal. Vi att somenmenar
särskiltgällande lag,såsomoch inte,neutralbörskyddslagen angevara

på vissträffasskalllagreglemafrånundantagkollektivavtal enatt om
ställetiDet börfackliga sidan.dengällernivå, detangiven närnämnare

be-organisationenkollektivavtalsslutandeuppgift för den attvara en
kollektivav-vidorganisationenföreträdaskallvilketstämma somorgan

talsförhandlingar.

exempelvisdelar lagen,beträffande andravitilläggasDet kan även avatt
skalllagreglemaföreslåröverläggningsreglema,ochvarsel- att vara

motsvarandeneutrala isätt.

anställningstidBeräkningAvsnitt 11. av

skall be-turordningenbl.a.betydelse,längd närAnställningstidens är av
tillgodo-gällande reglerändringsådanföreslårVi omstämmas. av nuen

arbetsta-rimligtbliskallresultatetanställningstidräknande att meraav
anställ-Ändringen sigtillgodoräknamöjlighetenemellan. attavsergarna

vitiden, därtillbaka ilångtliggeranställningarningstid i tidigare som
begränsningarandradiskuteratVi harföreslår tioårsgräns. även menen

sådana regler.föreslå någrainteför attstannat
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Avsnitt 12. Tidsbegränsad anställning och
provanställning

Vi föreslår tillåtnaden anställningstiden för visstidsanställningatt vid ar-
betsanhopning förlängs från sammanlagt högst månader tillsex samman-
lagt högst tolv månader under tvåårsperiod.en

Beträffande provanställning föreslår vi den längsta tillåtna prövotidenatt
fortfarande skall månader. Vi föreslår dock det skallvara sex att vara
möjligt för avtala förlängning prövotidenparterna tillatt högst nioom av
månader, finnsdet särskilda skäl för förlängning. Prövotiden skallom en
också automatiskt förlängas arbetstagaren under prövotiden har haftom

tjänstledighet eller semesterlönegrundande frånvarosemester, isom avses
§17 semesterlagen.

I flera kollektivavtal finns det för närvarande i förhållande till lagens
regler olika inskränkningar i visstidsanställarätten vid tillfälligatt en ar-
betsanhopning och provanställa. Vi föreslår lagensatt regler fortfa-att
rande skall kunna frångås kollektivavtal, varvid vi förutsättergenom att

på arbetsmarknaden sinaparterna kollektivavtal till vadnu anpassar som
skall gälla generellt enligt lagen.

ÖvergångAvsnitt 13. företagav

Vi redogör i detta avsnitt för innebörden EG-direktiv från år 1977ettav
skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse företag,om verk-av

samheter eller delar verksamheter och för innehållet i gällande svenskav
Vi föreslår interätt. några särskilda lagstiftningsåtgärder området.

Avsnitt 14. frånUppsägning arbetsgivarens sida,
avskedande

Vi föreslår principen saklig grund för uppsägningatt från arbetsgiva-om
sida skall stå kvar. Inom för saklig grund-begreppetrens föreslårramen

vi dock ändringar. De innebär bl.a. anpassning till den utvecklingen som
under Ändringamaår har skett inom arbetslivet. syftarsenare till ett an-
ställningsskydd med hänsynär tillavvägt arbetstagarens behovsom av
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skydd också till arbetsgivarens förutsättningar och det intressemen som
både arbetsgivare, arbetskamrater och andra kan ha väl fungerandeav en
arbetsplats.

Bland föreslår vi skärpt fall där arbetstagarenannat medveteten syn
har sig de måsteöver gälla arbetsplats.satt normer som en

På vissa punkter vi ganska bestämda riktlinjer för hand-anger parternas
lande. Detta sker i avsikt bedömningengöra saklig grund-begreppetatt av

förutsebar riktlinjerna skall också arbetsgivaren möjlighetmera men ge
fasthetmed arbetstagarennär sig gällandeatt sätter överagera normer

eller vid störningar på arbetsplatsen till följd arbetstagares alkohol-av
missbruk.

Vi föreslår också arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inskränksatt vä-
sentligt arbetstagaren medvetetnär har åsidosatt sina skyldigheter i an-
ställningen skyldigheten efter arbetsgivarens förutsätt-samt att anpassas
ningar.

Ytterligare föreslås arbetsgivare förgrund uppsägningatt ellersom av-
skedande skall kunna åberopa arbetstagaren har dömts för brottatt genom
lagakraftvunnen dom, något innebär arbetsgivaren inte i arbets-attsom
tvisten behöver föra bevisning arbetstagarens skuld till brottet.om

Den s.k. månadsregeln föreslås ändrad, dels så tidsfristen sträcks tillatt ut
två månader, dels så tidsfristen skall kunna brytas igenomatt arbets-när
givarens dröjsmål ursäktligt ellerär det finns synnerliganär skäl.

De ändringar saklig gnmd-begreppet föreslås få visstsom avser ett ge-
nomslag också beträffande möjligheterna till avskedande.

Avsnitt 15. Anställningsskyddslagen och allmän
avtalsrätt

Vi föreslår det i anställningsskyddslagenatt reglering de si-tas en av
tuationer vid anställnings ingående eller upphörande där i princip all-en

avtalsrättsligamänna regler tillämpas. Syftet med den föreslagna regle-
ringen, relativt ansluter till vadnära kan gälla i dag,som ärantassom
bl.a. förtydliga förenklaoch iatt alla regler rörandeatt stort settgenom
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i och lag,upphörandeingående elleranställnings samma an-anges enen
ställningsskyddslagen.

förmåner underLön och andraAvsnitt 16.

uppsägningstiden

i den gällandebeträffande reglernaändringarinte någraVi föreslår nu
förmånerandra undergäller lön ochdetanställningsskyddslagen när upp-

sägningstiden.

påuppsägning grundvidTurordningAvsnitt 17.
tillföreträdesrättarbetsbrist ochav

återanställning

turordningen vidde reglerändringarföreslår flertal rörVi ett somav
arbetsbrist.grunduppsägning på av

mål-skall inledasturordningsreglemaföreslåsförstaFör det att enav
förstaanställda iarbetsgivaren och desättningsparagraf attangersom

reglerföreslår vi vissaVidareavtalslösningar.eftersträvahand skall nya
turordningen.kollektivavtaltillanknytningfrågor medrör omsom

vi al-föreslårturordningenintedet fallFör gör enatt parterna upp om
femtedelväljaarbetsgivarenhartemativregel. Enligt denna rätt utatt en
fortsattaför densärskild betydelsepersonalstyrkan anses vara avsomav
sedvan-då utanförväljer stårarbetsgivarendriften. De utsompersoner

hän-behållas i verksamhetenoch kanturordningsdiskussioner deliga utan
gäller däremotövriga arbetstagareFöranställningstidens längd.tillsyn

anställningstid.efterturordningsreglerstrikta

fleraockså iförändrasturordningskretsariSättet indela arbetstagarnaatt
be-Det nuvarandealtemativregeln.diskuteradeavseenden enligt den nu

arbetsen-därvid bli begreppetföreslåsdriftsenhet ersattgreppet av
avtalsom-utifråni sker begreppetavgränsning daghet, och den som

i huvudsak jäm-grundval begreppetindelningråde ersätts avav en
frågorpåförändradvidarearbetsuppgifter. Vi förordarförbara synen

arbetsbrist.medomplacering i sambandrörande
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Vi dockåteranställning behålls i sak. hartillföreträdesrättReglerna om
turordningsreglemavi föreslår i frågaändringarföljd detill omav

arbetsta-skyldighet återanställaarbetsgivarensutvidgaskälfunnit attatt
arbetsgi-föreligga inom helaförslagetskall enligtskyldighetSådangare.

Vi-anställd.tidigaredär arbetstagarendenverksamhet ort varvarens
företrädesberättigad arbetstagaresåföreslagit ändringarvidare har att en

föråteranställningerbjudandenskall kunnai vissa fall utan attanta om
befatmingar.till andraföreträdesrättförlora sinskullden

deltidsarbetslöshetDeltidsarbete och18.Avsnitt

och deltidsar-redogörelse för deltidsarbeteavsnittiVi lämnar detta en
deltidsarbetande börfråganviövervägandenI vårabetslöshet. tar upp om

arbetstidsmåttarbetssökande till högreframförföreträde ettexternages
bakgrundarbetstimmar. Motbehovhar ökatarbetsgivarennär ett avav

tillområdet och med hänsynfinns påkollektivavtalsbestämrnelserde som
till sinavänder sigi dagsläget i första handredanarbetsgivarna egnaatt

lagändring i del.någon dennaföreslår vi inteanställda

ProcedurreglerAvsnitt 19.

skallföreslår vi lagenfrån år 1991EG-direktivbakgrundMot attettav
anställnings-i inledningenarbetsgivarentillföras regel ettatt avomen

villko-informera arbetstagarenskriftligenskyldigförhållande är att om
i anställningen.ren

procedurregler iförändringar nuvarandevi delVidare föreslår aven
föreslås regeldenförenkla regelverket. Blandsyfte attannat somatt

kollek-underrätta denarbetsgivarekollektivavtalsbundenålägger atten
tidsbegränsadeingångnafackliga organisationentivavtalsbärande an-om

ställningsavtal skall utmönstras.

förhandsunderrättelsenlåtitvidare benämnaTerrninologiskt har även
anställningsskyddslagenivarsel, vilken tidigaretill arbetstagaren term

organisatio-till fackligaförhandsunderrättelsen denförbehållenansetts
nen.



SOU 199332 iSammanfattning10

förfarandet i sambanddockdel gälleri dennaförändringenDen största
åtgärder.kollektivaarbetsbrist och andragrunduppsägningarmed av

förhandling-inledandedebehållit reglernahuvudsakvi iharHär attom
medbestämmande-föras enligtdriftsinskränkningssituation skalliarna en

och hansenskilda arbetstagarendenvi dockföreslårDärjämtelagen. att
kontroll i detellersynpunkter sär-föra framskall få utövaorganisation

överläggningsförfarandeochför varsel-fallet inomskilda ett en-ramen
anställningsskyddslagen.ligt

Sanktionsregler20.Avsnitt

allmännaskadestånd. Detallmänti frågaförordarVi synsättett nytt om
denkollektivavtalsbrottfrån ochavhålla lag-syftar tillskadeståndet att
i detmåsteskadeståndetallmännadet ävenfunktionen. Menpreventiva

för harrimlig påföljd deträttvis ochframståenskilda fallet somsom en
skadeståndsbestäm-sker vidhelhetsbedömninginträffat. Vid den som

särskilt beaktas denfunktionenpreventivadenförutomningen skall --
den ska-handlandemotiv med sittochavsikterskadeståndsskyldiges samt
framståravtalsbrottetOm lag- ellerhandlande.deståndsberättigades eget

inte dömasskadeståndallmäntskall någotursäktligt ut.som

på hela detoch bör tillämpasallmängiltigtförordadeDet ärsynsättet ar-
vår målsätt-lagstifmingen, ochDärmed samordnasområdet.betsrättsliga

Itillämpa.förstå och enklareockså skall bli lättarening den attär attatt
anställnings-föreslår vi vidareförenklaochsyfte samordna attatt

skallpreskriptionskadestånd ochförfarandet,regleringskyddslagens om
och avske-uppsägningarfallbeträffande allatillämpligexklusivt avvara

föreslår änd-Vilagbestämmelser.särskildaogiltiga enligtdanden ärsom
området.arbetsrättsligapåflertalet lagar detringar i

stå ikvarrättAvsnitt 21. Arbetstagarens att
tvistvidanställningen

arbetstagarenregelskall finnasliksom i dag,föreslår det,Vi attatt omen
bliviti de fall där det hari anställningenstå kvarautomatiskt har rätt att
gåttarbetstagaren harinte och därgiltig elleruppsägningtvist ärenom

försttalanVäcker arbetstagarenuppsägningstiden.domstol undertill se-
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domstolengått skall det dock krävasuppsägningstiden har sär-dan attut,
stå i anställningen.skall ha kvarbeslutar arbetstagarenskilt rätt attattom

gäller någontingegentligenfallet tvisten uppsäg-I det änannatatt om en
anställ-huvud finns någotdetning giltig eller inte, överär tagett.ex. om

stå i anställningenha kvarningsförhållande, skall arbetstagaren rätt att
Vi föreslår ocksåsärskilt beslutar det.domstolbara att enomenom

skall gälla för tvistetidenbeslut vaddomstol i samband med ett somom
anställning. har gjortsfinns Bara detfå detskall rätt prövaatt omom en

finns anställning, skall domstolen kunnasannolikt detåtminstone att en
på-i anställningen medan tvistenskall få stå kvararbetstagarenbesluta att

går.

PreskriptionsreglerAvsnitt 22.

väsentligtockså medförpreskriptionsreglerföreslår förenkladeVi som
vill ogiltigförklaringyrkarådrum för arbetstagarelängre den enavsom

minskar risken för denDärmeduppsägning avskedande.eller attett en-
Samtidigt förkortas fristenlida rättsförluster.skallskilda arbetstagaren

går påskadeståndsyrkande. Förslagetframställaför den vill ut attettsom
månadervid domstol inomfall skall väckastalan i alla förekommande tre

Någon särskild frist för underrät-tidpunkter.vissa angivnafrån närmare
Vianställningsskyddslagen.finnas itill skall inte längretelse motparten

förföljdändringar regler gällerockså deföreslår vissa rätten attsomav
tvistetidenlön underkvarstå anställningen och uppbärai att m.m.

preskriptionsregler i andra arbets-ändringarVidare föreslår vi vissa av
rättsliga lagar.

Övriga frågorAvsnitt 23.

anställnings-frågorvi kortfattat några skildaavsnitt behandlarI detta
fönnåner underlön andraområde, såsom uppsägningstid, ochskyddets

omreglering anställ-uppsägning förperrnittering, omplacering och av
iföreslår intearbetsrättsliga beredskapslagen. Viningsvillkor denoch

områdena.ändringar dedelbetänkande någradetta

övergångsfrågor.någravi ocksåI avsnittet tar upp
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Avsnitt 25.24. och

fackligavåra allmänna överväganden denredovisar vil-lär vetorättenom
eller familjeföretag.blockaderoch motom enmans-

FackligAvsnitt 24. vetorätt

38-40 §§bestämmelserna facklig i medbe-föreslårVi vetorättatt om
avskaffas.stämrnandelagen

ellerAvsnitt Blockader25. mot enmans-
familjeföretag

i medbestämmandelagensföreslår, enlighet med våra direktiv, detVi i att
förbud stridsåtgärderfredsplikt förs in regelavsnitt mot somen omom

skyddar företag inteeller familjeföretag. Regelnvidtas mot somenmans-
familj iföretag och ochnågra ochhar arbetstagare ägssom av en samma

blir förbjudet förfamiljemedlemmar arbetstagare. Detvilket bara är ar-
kollektivavtal eller inte, vidtade bundnabetstagare, är attoavsett om av

ändamål tvinga fram kollektiv-i stridsåtgärder har tilleller delta attsom
stridsåtgärderomfattar ocksåavtal med sådana företag. Förbudet

ändamål någon i konflikt medsympatiåtgärder till stödjahar att ensom
ordning beslutade anställningsblockader be-sådant företag. I behörigett

regleringeninte förbudet. Den föreslagna innebär dessutomdockrörs av
arbetstagarorganisationer föranleda,det blir förbjudet för anordna,attatt

vid sådana olovliga stridsåtgärder.understödja eller medverka

särskildaReservationer yttrandenoch

varit oeniga flera leda-Kommitténs ledamöter har punkter och tre av
förslagen i inte tillhar betänkandet kan läggas grundmötema attansett

för lagstiftning. Sex sakkunniga liksomde harexperterna avgettav en av
särskilda yttranden.
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Författningsförslag

a Förslag till

Lag anställningsskyddom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

l § Denna lag innehåller bestämmelser arbetstagares anställnings-om
skydd frågoroch hänger med detta. Vissa arbetstagaresom samman är
dock undantagna från lagens tillämpningsområde. Bestämmelser dettaom
finns i 2

Med arbetstagare den enligt avtal och inom föravses ettsom ettramen
anställningsförhållande själv skall arbeta för någon räkning motannans
ersättning.

Vid bedömningen det föreligger anställningsförhållande skallav om ett
hänsyn till vad de enskilda hartas avtalat, också tillparterna arbets-men
uppgiftemas hur arbetet bedrivs och vadart, har blivit bestämtsom om
ersätmingen. Omständighetema i det enskilda fallet skall vägas samman,
varvid det skall beaktasäven den skall utföra arbetet kan jämstäl-om som
las med arbetstagare i ekonomiskt och socialt hänseende.en

Undantag från lagen

2 § Denna lag tillämpas inte
arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvill-som
kor får ha företagsledande eller därmed jämförliganses ställning,en
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arbetstagare hör till arbetsgivarens familj eller anställdaärsom som
för i hushåll,arbete arbetsgivarens eller
arbetstagare har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete.som

Bestämmelser frånavviker lagensom

Om3 § det i lag eller förordning har meddelats med stöd lagsom av en
finns särskilda föreskrifter avviker från denna lag, skall före-dessasom
skrifter gälla.

Ett avtal ogiltigt i den mån ellerdet upphäver inskränker arbetstagar-är
rättigheter enligt denna lag.nas

Genom fårkollektivavtal det dock avvikelser från 19, 23, 25,göras
26, 29-31, 36, §§.40 och 48 Det också tillåtet kollektivav-är att genom
tal bestämma följande.

Den beräkningen förmåner enligt 20närmare av
2. Avvikelser från 32 och 38 §§, såvitt gäller den avtalsslutande arbets-

tagarorganisationens rättigheter.
Att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 27 § skall be-vara.
gränsad till del arbetsgivarens verksamhet.en av
Avvikelser från 8 § under förutsättning avtalet inte innebäratt att
mindre förmånliga skall tillämpas förregler arbetstagarna än som
följer rådets 91553EEGdirektiv den 14 oktober 1991.av av

13 §Att tredje meningen uppsägning i förtid på grundattom av ar-
betsbrist fårbara ske anställningen har blivit oskäligt betungandeom
för arbetsgivaren inte skall gälla.

Ett avtal avviker från 23 § får träffas utanför kollektivavtals-ävensom
förhållanden, avtalet innebär kollektivavtal med stödatt ettom som av
tredje stycket träffatshar för verksamhetsområdet skall tillämpas.

En arbetsgivare bunden kollektivavtal enligt tredje stycketär ettsom av
får tillämpa avtalet sådana arbetstagare inte medlemmaräven ärsom

den avtalsslutande arbetstagarorganisationen förutsättningunder deattav
sysselsätts i sådant arbete avtaletsom avser.
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Beräkning anställningstidav

anställningstid betydelse för tillämpningenNär arbetstagares har4 § en
följande särskilda bestämmelser för beräkningendenna lag gäller avav

anställningstid.
anställningen träffades,Anställningstiden skall, avtaletnäroavsett om

först från arbetstagaren började utföra arbete iberäknas det att an-
ställningen.

anställning övergå frånbyterEn arbetstagare attgenomsom en ar-
får i anställningen tillgodoräknabetsgivare till den senareen annan,

förra, arbetsgivarna vid tidpunkten försig också tiden i den över-om
gången tillhör koncern.samma

företagbyter anställning i samband medEn arbetstagare att ettsom
från tillföretag övergår arbetsgivareeller del ett annan,av en enen

anställ-får tillgodoräkna sig tiden hos förre arbetsgivarenden när
skall gälla vidningstid skall beräknas hos den Detsammasenare.

för-offentlig förvaltning eller del offentligövergång en av enav en
valtning.

anställning i 2 ellerOm det flera sådana byten4. sker av som avses
arbetsgi-får anställningstidema hos allaarbetstagaren räkna samman

varna.
i 2-4 får tiden i anställning har5. I andra fall än en som av-som avses

årslutats för tio sedan inte räknas med.änmer

26, 30 får arbets-När turordningen skall fastställas enligt 27 eller den
fyllt 45 år tillgodoräkna sig anställningsmånadhar extratagare som en

anställningsmånad påbörjat efter fylldeför varje han har det hanattsom
år. får tillgodoräkna sig sammanlagt 60 så-45 Arbetstagaren dock högst

anställningsmånader. Samma regler skall också tillämpas,dana närextra
fastställer skadestånd enligt 47normeratman

fått återanställning enligt 29 § skallEn arbetstagare har haansessom
enligtuppnått den anställningstid fordras för till uppsägningstidrättsom

36 § 2919 § andra stycket, besked enligt och företrädesrätt enligt
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Anställningsavtalet

Anställningsformen

5 Ett anställningsavtal tills vidare. Arbetsgivaren§ gäller och arbetsta-
får dock avtala tidsbegränsad anställning i de fall igaren om som anges

6 § eller i kollektivavtal. Det också tillåtet avtala provanställ-är att om
ning förutsättningar §under de i 7 eller i kollektivavtal.som anges

Tidsbegränsad anställning

6 Arbetsgivaren§ och arbetstagaren får avtala tidsbegränsadom an-
ställning i följande fall.

förAvtal viss tid, viss eller visst för-arbete, detsäsong etten en om
anleds arbetets särskilda beskaffenhet.av

för2. Avtal viss tid vikariat, praktikarbete eller ferie-en som avser
arbete.

för vissAvtal tid, dock sammanlagt tolv månaderhögst under tvåen
år, det föranleds arbetsanhopning.om av

4. Avtal för tidengäller till dess arbetstagaren skall börja värn-som
pliktstjänstgöring eller någon jämförligdänned tjänstgöring,annan

skall pågå längre månader.än tresom
5. Avtal för viss tid anställning efter pensionering,en som avser om ar-

betstagaren har uppnått den ålder medför skyldighet avgå frånattsom
anställningen ålderspensionmed eller, någon sådan avgångsskyl-om
dighet inte finns, fyllt 67arbetstagaren har år.när

Provanställrzing

7 § Arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala provanställning medom
prövotid högst månader eller, de avtalar förlängningen av sex om om av

prövotiden, högst nio månader. Ett avtal förlängning prövotidenom av
månader får dock träffas finnsbara det särskilda skäl förutöver sex om

förlängning. Om arbetstagaren under prövotiden haftharen semester,
tjänstledighet eller semesterlönegrundande frånvaro i 17 §som avses se-
mesterlagen 1977480, förlängs iprövotiden motsvarande mån.

Provanställningen går i tillsvidareanställning inte arbetsgiva-över en om
eller arbetstagaren vid prövotidens utgång har lämnatsenastren motpar-
besked anställningen skall Omupphöra. inte något harten attom annat

avtalats, får provanställning avbrytas före prövotidens utgång.ävenen
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Anställningen upphör dock inte förrän minst två veckor har förflutit från
det beskedet anställningensatt upphörande lämnades. Omom det är ar-
betsgivaren vill provanställningen skallattsom upphöra, skall han lämna
besked detta till denäven arbetstagarorganisationom arbetstagarensom
tillhör. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har överläggarätt att
med arbetsgivaren beskedet.om

Information anställningrvillkorom m.m.

8 § Senast månad efter det arbete har börjat utförasen att i anställ-en
ning skall arbetsgivaren skriftligen informera arbetstagaren de villkorom

gäller för anställningen. Informationsskyldighetsom föreligger dock inte
anställningstiden kortareär månad.om än en

Informationen skall följande.avse
Arbetsgivarens och arbetstagarens och adress, anställningensnamn
tillträdesdag arbetsplatsen.samt
Arbetstagarens arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel.
Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller är en
provanställning.
Vid anställning tills vidare, de uppsägningstider gäller.som
Vid anställning för begränsad tid, anställningens slutdag eller de för-
utsättningar gäller för anställningen skallsom att upphöra.
Vid provanställning, prövotidens längd vad gäller i frågasamt som

förlänga prövotidenatt ochom i förtid avbrytaattom en provan-
ställning.
Begynnelselön och semestervillkor.
Tillämpligt kollektivavtal.
De rättigheter och skyldigheter i övrigt följer denna lag,som av om
inte arbetstagaren förklarar sig avstå från den informationen.

Om förutsättningarna för anställningen ändras beslutettgenom av ar-
betsgivaren eller överenskommelse mellangenom arbetsgivarenen och
arbetstagaren och ändringen berör någon de punkter i andraav som avses
stycket, skall arbetsgivaren lämna skriftlig information ändringenny om
inom månad.en
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anställning upphörHur en

Tillsvidareanställning

förvidare kantillsgäller sägas attanställningsavtal9 § Ett uppsom
uppsägningstid.vissefterupphöra en

arbetsgivarensfrånuppsägninggrund försakligfinnasskall10 § Det en
stridafåromständigheterunder motarbetsgivare,Omsida. ansessomen
handlande,otillbörligtellerarbetsmarknadenpå ettgod sed genomannars

träffasjälv eller överens-sigförmått arbetstagaren säga att enhar att upp
arbetsgi-detupphöra,skallanställningenkommelse som omansesattom

arbetstagaren.har sagt uppvaren

föreliggergrundSaklig
arbetsgivaren,hospå arbetebristråderdetnär

brytaolämplig för arbetetvisat sighar attarbetstagaren genomnär
arbetsta-anställningsförhållandetförpliktelse iväsentlig sommot en

till,ha käntbordetill ellerhar käntgaren
dömtskraft harvunnit lagahardomarbetstagarennär somgenom en

anställningen,förolämpligvisar hanför brott ärattsom
intearbetsförmåganedsattvaraktigtpå grundarbetstagaren4. när av

ellerarbetsgivaren,förbetydelsenågot arbeteutförakan av
förolämpligsåvisat sigharpå något sättarbetstagaren ar-annatnär

förutsätt-ellerfortsättarimligen kan närinteanställningenbetet att
ingripandeändrats sätt.anställningen harförningarna ett

placeraskyldighetarbetsgivarens§i 27bestämmelser attfinnsDet om
tilläm-skallturordningdenocharbetsbristvidarbetstagare somomom

arbetsbrist.grundflera arbetstagare sägsnär avupppas

någonenligtuppsägningförsaklig grundföreliggerdetFrågan avom
sammanvägningefterskallstycketi andra avgöras2-5punkterna aven

enskilda fallet.i detomständighetersamtliga

de falli någotarbetstagarenfår inteArbetsgivaren säga angessomavupp
placeramöjlighetarbetsgivaren har2-5,stycket punkterna atti andra om

dock baragällersig. Dettaarbete hostill någotarbetstagaren annatom
beaktansvärdiarbetssituationenförbättraomplacering kan antasom en

arbetsgivaren berederskäligti övrigt kanoch detmån attäven ansesom
arbete.arbetstagaren annatett
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anställningen med omedelbar verkanavbryta11 Arbetsgivaren kan§
förhållandenfår ske grundavskeda arbetstagaren. Dettaatt avgenom
denpersonligen ochhänför sig till arbetstagaren är arten somsom avsom

får bara3 eller Avskedandestycket, punkternai 10 § andraavses
skyldigheter i anställnings-åsidosatt sinahararbetstagarenske när grovt

försvårande.särskiltomständigheternaförhållandet eller ärnär annars

sig uppsägning skerArbetsgivaren får inte grunda12 § avvare en som
på omständigheterarbetsbrist eller avskedande enbartskäl än ettannat

två månader innan varsel lämnadeskänt tillarbetsgivaren har änmersom
arbetsgivaren eller32 Om har avske-enligttill arbetstagaren sagt upp

sådant varsel, skalldessförinnan ha lämnatdat arbetstagaren ettutan att
eller avskedandet. Ar-från tiden för uppsägningeni stället räknastiden

eller avskedandetgrunda uppsägningenbetsgivaren får dock omstän-
dröjsmålettvå månader,känt tilldigheter han har ärän om ur-mersom

synnerliga skäl för det.finnssäktligt eller detom

Tidsbegränsad anställning

föregående uppsägningtidsbegränsad anställning upphör13 § En utan
någotslutfört, inteutgång eller arbetetanställningstidensvid när är om

avtalatOm arbetsgivaren arbetstagaren harochhar avtalats. attannat om
tillämpas reglernai förtid,anställningen skall kunna sägas om upp-upp

i förtid grundtillsvidareanställning. Uppsägningsägning av ar-av en
anställningen har blivit oskäligtbetsbrist får dock inte ske änannat om

Även fårförtida uppsägningarbetsgivaren. avtalbetungande för utan om
blivitförtid, anställningen haranställning itidsbegränsad sägas omuppen

för någonderaoskäligt betungande parten.

bestämmelserGemensamma

kan komma14 Arbetsgivaren och arbetstagaren§ överens attom en an-
ställning skall upphöra.

grundogiltigtFrågan huruvida anställningsavtal15 § ärett av om-
enligt la-tillkomst skall bedömashänför sig till avtaletsständigheter som

förrnögenhetsrät-rättshandlingar1915218 avtal och andraomgen
medavtalsrättsliga regler. Denområde andra allmännatens samt som

ogiltigtvill avtalet grundregler gällandestöd dessa ärgöra att avav
detta inom månadersådana omständigheter, skall varsla motparten om sex

varslats inombörjade utföras. Om inte harfrån det arbetet motpartenatt
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föreskriven tid, kan ogiltigheten inte längre gällande. I 50 § finnsgöras
regler vad den har utfört arbetet skall han vill fågöraom som om en
domstolsförklaring innebär det finns anställningsavtal.att ettsom

16 Innan§ arbetstagaren har börjat utföra arbete i anställningen kan så-
väl arbetsgivaren arbetstagaren häva anställningsavtalet med omedel-som
bar verkan, avtalade villkor inte har blivit uppfyllda eller detom om

finns vägande skäl för häva anställningsavtalet.tungtannars att

17 § En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställ-
ning, arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åliggandenom mot
arbetstagaren.

18 Om§ arbetsgivaren har fog för arbetstagare haratt anta att en som
uteblivit från arbetet har anställningen,övergett kan arbetsgivaren sända

meddelande med i vilket arbetstagarenett posten att genastuppmanas
höra sig risk förmed han kan förlora sin anställning. Omattav annars ett
sådant meddelande sänds till arbetstagarens kända adress ochsenast ar-
betstagaren inte hör sig inom två veckor från avsändandet, skallav an-
ställningsförhållandet Omupplöst. arbetstagaren fackligtäranses som or-
ganiserad, skall arbetsgivaren underrätta organisationen så-närgenast ett
dant meddelande har sänts.

Kan arbetstagaren i efterhand visa han hade laga förfall för utebliatt att
från arbetet och låta bli höra sig, har han efter anmälan under åratt av ett
företrädesrätt till återanställning enligt 29 30 §§.och

Uppsägningstid

19 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller minsta uppsäg-en
ningstid månad.av en

Om arbetstagare vid uppsägningstillfället har varit anställd hosen ar-
betsgivaren de månaderna i följd eller sammanlagt minst tolvsenaste sex
månader under de två åren, har arbetstagaren tillrättsenaste uppsäg-en
ningstid av
två månader vid fyllda 25 år,

månader vid fyllda 30 år,tre
fyra månader vid fyllda 35 år,
fem månader vid fyllda 40 år,
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månader vid fyllda 45 år.sex

Lön förmåneroch andra under uppsägningstiden

20 § En arbetstagare har blivit uppsagd har underrättsom uppsäg-att
ningstiden behålla sin lön och andra anställningsfönnåner arbets-även om

inte får några arbetsuppgifter allstagaren eller får andra arbetsuppgifter
tidigare.än

21 § Om arbetsgivaren har förklarat arbetstagaren inte behöver ståatt
till förfogande under uppsägningstiden eller del denna, får arbets-en av
givaren från förmåner enligt 20 § räkna inkomster arbetstagarenav som
under tid har förtjänat i anställning. Arbetsgivaren harsamma en annan
också räkna inkomsterrätt arbetstagarenatt under denna tidav som
uppenbarligen kunde ha tjänat Äveni godtagbar anställning.en annan
utbildningsbidrag lämnas efter beslut arbetsmarknadsmyndig-som av en
het får räknas i den mån bidraget tid anställnings-av avser samma som
förrnånema och har beviljats arbetstagaren efter uppsägningen.

22 § En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till någon ortannan
under uppsägningstiden, arbetstagarens möjligheter sökaom att nytt ar-
bete därigenom skulle icke obetydligt försämras.

Under uppsägningstiden har uppsagd arbetstagare också till skäligrätten
ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att
besöka arbetsförmedlingen eller söka arbete.sättannat

Lön förmåneroch andra under permittering

23 § En arbetstagare pennitteras har underrätt permitteringsti-som att
den få lön och andra anställningsförmåner arbetstagarensamma som om
hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte permit-om
teringen följdär arbetet säsongsbetonatär elleratt andra skälen av av
inte sammanhängande tillär sin natur.
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på arbetsbristgrunduppsägningvidTurordning av

turordningKollektivavtal om

och dearbetsgivarenarbetsbrist börgrunduppsägningVid24 § av
arbetsplatsenpåarbetstagarnaföreträderarbetstagarorganisationer som
gälla mellanskallturordningkollektivavtal denträffaförsöka somom

kravverksamhetenssåvältillhänsynDärvid bör somarbetstagarna. tas
långmedarbetstagareanställningenitrygghetanspråk an-det som
bedömning-Även in vidfårsakliga skälandra vägasha.ställningstid kan

en.

arbetstagarefår tillämpasturordning ävenkollektivavtalsådantEtt om
arbetstagarorganisationen,avtalsslutandedenmedlemmarinte är avsom

medlikabehandlasochavtaletarbetei sådantsysselsättsde avsersomom
organisationen.tillhördem som

25 ochtillämpasturordningen,kollektivavtalträffasinteOm det om
26 §§.

kollektivavtal inte träTurordningen när as

turordningenfastställsarbetsenheter,flerahararbetsgivarenOm25 §
sådanvarjeförsärskiltfastställsTurordningenför sig.enhetvarjeför

arbetsuppgifter.jämförbarahuvudsakhar iarbetstagare somgrupp av

så mångaväljaarbetsgivarenfårfastställs utturordningen26 § Innan
antalettotaladetfemtedelhögstde ar-arbetstagare mot avatt ensvarar

arbetsuppgifterjämförbarahuvudsakmed iinom denbetstagare grupp
väljaalltiddockArbetsgivaren har rätt utfinns. attarbetsbristendär

arbetstagareeller deDeninom dennatvå arbetstagare somminst grupp.
fortsatt arbete.tillföreträdefårvaltshar ut

hosanställningstidenefterturordningiplacerasövriga arbetstagarnaDe
tillföreträdeanställningstid harmed längreArbetstagarearbetsgivaren.
likaVidanställningstid.med kortarearbetstagareframförfortsatt arbete

företräde.ålderanställningstid högreger

Omplacering

arbetstagaredeplaceraförsökaskyldigArbetsgivaren27 § är att om
beredas§§ inte har kunnat24-26iturordningsreglemagrund avsom
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fortsatt arbete. Skyldigheten omfattar alla lediga befattningar finns isom
arbetsgivarens verksamhet, i den mån det skäligt. En förutsättningär för
omplacering dockär arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationeratt för
arbetet. Om flera arbetstagare har sådana kvalifikationer, har arbetstaga-

med längre anställningstid företräde framför arbetstagare med kortarere
anställningstid. Vid lika anställningstid högre ålder företräde.ger

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga

28 § En arbetstagare har nedsatt arbetsförmåga och därför har be-som
särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall,retts det kan skeom utan

allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete.

Företrädesrätt återanställningtill

29 Om§ arbetstagare har från tillsvidareanställningsagts påen upp en
grund arbetsbrist, har arbetstagaren företrädesrätt till återanstälhiingav i
arbetsgivarens verksamhet på den där arbetstagaren sysselsattort närvar
den tidigare förutsättninganställningen upphörde. En för företrädesrätt

dock arbetstagarenär har varit anställd hosatt arbetsgivaren sammanlagt
tolv månaderän under de två åren och arbetstagarenmer harsenaste att

tillräckliga kvalifikationer för den anställningen. Företrädesrättennya
gäller från tidpunkten för uppsägningen och därefter till dess år harett
förflutit från den dag då anställningen upphörde.

En arbetstagare har anställts för begränsad tid enligt 6 § ochsom som
grund arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning har företrä-av samma
desrätt till återanställning. En förutsättning dock arbetstagarenär haratt
varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt tolv månaderän eller,mer

det gäller företrädesrättnär till säsongsanställning för tidigare sä-ny en
songsanställd arbetstagare, månader under de två åren ochsex senaste att
arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställningen.nya
Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då besked lämnades eller skulle
ha lämnats enligt 36 § första stycket och till dess år har förflutit frånett
den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller dock
företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle
ha lämnats enligt 36 § andra stycket och till dess år har förflutit frånett
den början.säsongensnya
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bedrivsverksamheten harföretaget därden delellerOm företaget av
gällernämnda tidsperiodema,dearbetsgivare underövergått till en ny

skall gälla vidarbetsgivaren. Detsammadenföreträdesrätten mot nya
förvalt-offentligdelförvaltning elleroffentligövergång av enenav en

ning.

återanställning, be-tillföreträdesrätthar30 Om flera arbetstagare§
sammanlagdai varje arbetstagaresutgångspunktturordningen medstäms
anställningstidmed längreArbetstagarearbetsgivaren.anställningstid hos

anställningstid. Vid likamed kortareframför arbetstagareföreträdehar
företräde.ålderanställningstid högreger

enligtåteranställning har lämnatstillföreträdesrättOm besked31 § om
inteföreträdesrätt§ första stycket, kaneller 37 göras§ andra stycket35

anspråk på företrädesrätt hosanmältharförrän arbetstagarengällande
arbetsgivaren.

inteåteranställning behövererbjudandeEn arbetstagare antar ett omsom
övergångstid.efter skäliganställningen förräntillträda den nya

förlo-återanställningerbjudandekanEn arbetstagare utan attanta ett om
En förut-befattningar.återanställning till andratillsin företrädesrättra

återanställningerbjudandetarbetstagaren,sättning för detta närär att om
med hän-företrädesrätt och detsinhan vill ha kvaranmäler attattantas,

stårföreträdesrätten kvar.skäligtomständigheternatill är attsyn

återanställningavvisar erbjudandearbetstagaren däremotOm ett somom
sin företrädesrätt.förloratgodtagits, har arbetstagarenskäligen borde ha

överläggningbesked,Regler varsel, m.m.om

zillsvidareanställning skall upphöraVarsel när enm.m.

eller avskedaarbetsgivare32 § En överväger sägaatt enuppsom
och denvarsla arbetstagarenskall förvägiarbetstagare

uppsägning skalltillhör. Vidarbetstagarenarbetstagarorganisation som
i förväg.vid avskedande veckai förväg ochlämnas två veckorvarsel en

återintaperrnittera arbetstagare,arbetsgivarenOm överväger attatt ar-
någonnyanställa arbetstagareefter permittering,betstagare näratt annan

återanställa flera arbets-återanställning ellerföreträdesrätt tillhar näratt
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har företrädesrätt, skalltagare berörda arbetstagare och de arbetstagar-
organisationer arbetstagarna tillhör varslas två veckorsom i förväg.

frågal arbetsgivarens skyldighet förhandla föreom beslutatt om upp-
sägning på grund arbetsbrist, perrnittering, återintagningav efterom om
permittering eller återanställning gäller dessutom 11-14om lagen
1976580 medbestämmande i arbetslivet. Av lagenom l97413 om
vissa anställningsfrämjande åtgärder framgår vidare särskilt varselatt
också skall lämnas till länsarbetsnämnden i det län där driftsinskränkning-

genomförs.en

Arbetstagaren och den arbetstagarorganisation arbetstagaren tillhörsom
har överläggarätt med arbetsgivarenatt det varsel har lämnats.om som

33 § Varsel uppsägning grund arbetsbrist ellerom sådana åt-av om
gärder i 32 § andra stycket får lämnassom avses anslaggenom ar-
betsplatsen eller cirkulärrneddelande. Om förhandlingargenom förs en-
ligt lagen 1976580 medbestämmande i arbetslivet, fårom varsel lämnas
tidigast vid den tidpunkt förhandlingarnanär har nått så långt det ståratt
klart vilka enskilda arbetstagare kan komma beröras plane-som att av en

åtgärd.rad Vid uppsägning grund arbetsbrist skall arbetsgivarenav
samtidigt med varslet varslet grundar sig tillämpningange om en av
25 och 26 §§ eller kollektivavtalatt ett turordningen bliom avses
träffat. Om de planerade uppsägningama grundas på förestående kol-ett
lektivavtal den turordning skall gälla i visst fall,om skall innehål-som ett
let i detta tillkännagesavtal samtidigt med varslet.

Anslag vid kollektivavtal turordningom

34 § Om arbetsgivaren och arbetstagarorganisation träffar kollek-en ett
tivavtal den turordning skall gälla i visstom fall, skall dettasom avtalett
omedelbart anslås arbetsplatsen.

Besked vid tillsvidareanställning uppsägning eller avskedandeom m.m.

35 § En uppsägning från arbetsgivarens sida eller avskedande skallett
ske skriftligen.

ellerArbetsgivaren skyldig iär det skriftliga beskedetatt uppsägningom
avskedande vad arbetstagaren skall arbetstagarenange göra vill få åt-om
gärden förklarad ogiltig eller arbetstagaren vill yrka skadestånd. Iom be-
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vidareskedet skall det hararbetstagaren eller inte företrä-haranges om
till återanställning,desrätt liksom anmälan krävs för eventuellatt att en

företrädesrätt skall kunna gällande.göras

Arbetsgivaren vidare skyldig arbetstagarens begäran deär att uppge
omständigheter åberopas grund för uppsägningen eller avske-som som

Omdandet. arbetstagaren begär det, skall uppgiften skriftlig. Vidvara en
efterföljande rättegång arbetsgivaren dock oförhindrad åberopaär att
omständigheter inte har enligt denna paragraf.uppgettssom

Besked tidsbegränsad anställning kommerinte fortsättaatt attom

36 § En arbetstagare anställd för begränsad tid enligt 6 § ochärsom
inte kommer få fortsatt tidenanställning går skall få be-näratt ut,som

sked arbetsgivaren detta minst två veckor före anställningstidensav om
utgång. En förutsättning för till besked dock arbetstagaren,rätten är att

anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagtnär
Ärmånadertolv under två åren.de anställningstiden inteän senastemer

längre två veckor behöver besked inte lämnas.än

Om tidigare säsongsanställd arbetstagare inte kommer få fortsatt sä-atten
songsanställning den börjar, skall arbetsgivarennär säsongennya ge ar-
betstagaren besked detta minst två veckor innan den säsongenom nya
börjar. Detta gäller dock bara arbetstagaren dennär säsongs-senasteom
anställningen upphörde hade varit säsongsanställd hos arbetsgivaren sam-
manlagt månader under de två åren.än senastemer sex

Arbetsgivaren skall besked till den arbetstagarorganisationäven ge som
arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren arbetstagarorganisationenoch har

överlägga med arbetsgivaren beskedet.rätt att om

37 § Besked enligt 36 § skall skriftligt. I beskedet skall detvara anges
vad arbetstagaren skall för det fall arbetstagaren vill föra talangöra att

anställningsavtalet förklarasskall gälla tills vidare eller yrkaatt attom
skadestånd för brott 5 I beskedet skall vidaredet arbets-mot anges om

inte företrädesrätthar eller har till återanställning, liksomtagaren att
anmälan krävs för eventuell företrädesrätt skall kunna gäl-görasatt en
lande.

En arbetstagare har fått skriftlig besked enligt 36 § första stycketsom
har till skälig ledighet från anställningen bibehållnamedrätt anställnings-
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sökapåellerarbetsförmedlingen sättbesökaförförmåner annat ar-att
bete.

beskedöverläggning,bestämmelserGemensamma m.m.om

måste begäraarbetsgivarenmedöverläggahar38 Den§ rätt attsom
besked lämnades.varsel ellerefter detveckaöverläggning ettattsenast en

eller detarbetsbrist ärgrund närskall skeuppsägningarNär annarsav
arbetsgivarenfårarbetstagare,beröråtgärd änfråga enmersomom en

sådanvidsamtidigtnärvarandeskallflera arbetstagarebesluta enatt vara
överläggning.

åtgärdenverkställaintearbetsgivarenfårbegärts,överläggning harOm
Överläggningen dockskallavslutats.haröverläggningenförrän anses

efter detveckaavskedande,eller, vidtvå veckoravslutad ensenastvara
kom-överläggerinte delämnades,beskedvarsel eller parter somomatt

någotöverens annat.ommer

elleravskedandeelleruppsägningBeskedet att39 § en ar-omomom
fortsattfåinte kommeranställningtidsbegränsadmed attbetstagare en

inteOm detpersonligen. ärtill arbetstagarenanställning skall lämnas
brevrekommenderatisändasi ställetfår beskedetdetta,skäligt krävaatt

kända adress.till arbetstagarens senast

skeavskedandeeller närsidaarbetsgivarensfrånuppsägning ettEn anses
Om arbetstaga-avskedandet.elleruppsägningendelfårarbetstagaren av
avskedande harelleruppsägningbeskedanträffas ochinte kan ett omren

avskedande haelleruppsägningstycket,förstai enligtbrevsänts anses
befordran.förtilllämnadesefter det brevettvå veckorskett postenatt

haavskedandetelleruppsägningenharOm arbetstagaren semester, anses
upphörde.dåefter dendagentidigastskett semestern

avgång med pensionbestämmelserSärskilda m.m.om

anställ-sinskall lämnaarbetstagarevillarbetsgivare40 § En att ensom
avgåskyldighetmedföruppnår den ålder attning arbetstagarennär som

dettabeskedarbetstagarenskriftligenålderspension, skallmed omge
skyldig avgå medinteOm arbetstagareni förväg. ärmånad attminst en

innan arbetsta-månadminstbesked lämnassådantskallålderspension, en
67 år.fyllergaren
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Om arbetsgivare vill arbetstagareen skallatt lämna sinen anställning i
samband med arbetstagaren får tillatt helrätt förtidspension enligt lagen
1962381 allmän försäkring, skall arbetsgivarenom skriftligen ge ar-
betstagaren besked detta så arbetsgivaren har fåttom snart kännedom om
pensionsbeslutet.

En arbetstagare har fyllt 65 år eller uppnåttsom den lägre ålder som
medför skyldighet avgå med ålderspensionatt har inte till längrerätt upp-
sägningstid månadän och har inte heller företrädesrätten enligt 26, 28
och 29 §§.

Tvister giltigheten uppsägningom ellerav en avskedandeett
m.m.

Tvist uppsägningom

41 § Om arbetstagare isägs strid 10en eller 12 § eller iupp mot strid
kravet likabehandling imot 24 § andra stycket eller arbetsgivarenom

säger tidsbegränsad anställning i förtidupp en detta intenär tillåtet,är
skall uppsägningen förklaras ogiltig domstol på yrkande arbets-av en av

Detta gäller dock intetagaren. uppsägningen angrips bara därförom att
den strider regler turordning.mot om

Om arbetstagaren har framställt sådant yrkandeett väcka talanattgenom
vid domstol uppsägningstidennären senast löper upphör inte anställ-ut,
ningen till följd uppsägningen förrän tvisten harav slutligt avgjorts. När
det råder tvist det finns eller inte finns någotom anställningsförhållande
eller det har eller inte har skettom uppsägning från arbetsgivarensen
sida, består anställningen dock bara domstol på särskilt yrkandeom en
beslutar det.om

Om yrkandet ogiltigförklaring uppsägningen framställsom förstav sedan
uppsägningstiden har löpt kan domstolen efterut, särskilt yrkande be-ett
sluta anställningenatt uppsägningen skalltrots bestå tills tvisten har slut-
ligt avgjorts.

När det råder tvist det finns eller inte finns någotom anställningsförhål-
lande, får beslut anställningenett skallatt bestå enligtom andra eller
tredje stycket meddelas bara anställningsförhållandet harom gjorts
sannolikt.
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En domstol kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta på-att en
gående anställning skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid
den tidpunkt domstolen bestämmer, arbetsgivaren yrkarsenare som om
det.

Tvist avskedandeom

42 Om§ arbetstagare har blivit avskedad det har funnitsutan atten ens
förutsättningar för uppsägning enligt 10 eller 12 skall avskedandeten
förklaras ogiltigt på yrkande arbetstagaren.av

Om sådant yrkande framställs, kan domstol på begäran arbetsta-ett en av
besluta anställningen avskedandet skall bestå tills tvistenatt trotsgaren

har slutligt avgjons. När det råder tvist det har eller inte har funnitsom
något anställningsförhållande, får sådant beslut meddelas baraett om an-
ställningsförhållandet har gjorts saxmolikt.

Tvist tidsbegränsad anställning eller provanställningom

43 Ett§ anställningsavtal har tidsbegränsats detta inte ärtrots attsom
tillåtet 6 §enligt eller kollektivavtal skall på yrkande arbetstagarenav
förklaras gälla tills vidare. Detsamma gäller avtalatt ettom om provan-
ställning har träffats intedetta tillåtet enligt §7 eller kollektivav-när är
tal.

Om sådant framställs,yrkande kan domstol på begäran arbetsta-ett en av
besluta anställningen tidsbegränsningen i avtalet skall beståatt trotsgaren

tills tvisten har slutligt avgjorts. När det råder tvist det har eller inteom
funnitshar något anställningsförhållande, får sådant beslut meddelasett

bara anställningsförhållandet har gjorts sannolikt.om

Innebörden beståranställning under tvistattav en

44 § Om anställningen enligt 41-43 §§ skall bestå tills tvisten har slut-
ligt avgjorts, har arbetstagaren till lön enligt 20-22 §§ så längerätt an-
ställningen består. Om arbetstagaren har eller avskedats, fårsagts upp ar-
betsgivaren inte frånarbetstagaren anställningen påavstänga grund deav
omständigheter föranletthar uppsägningen eller avskedandet. Närsom
anställningen består med §stöd 41 andra stycket första meningen, fårav
avstängning dock ske det finns särskilda förskäl Omdet. arbetsgiva-om
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har arbetstagaren frånavstängt arbetet, kanren domstol på yrkandeen av
arbetstagaren besluta den pågående avstängningenatt skall upphöra.

45 § Om domstol lagakraftvunnen dom har ogiltigförklaraten genom en
uppsägning eller avskedande, får arbetsgivaren inteett arbetsta-avstänga

från arbetet grund de omständighetergaren har föranlettav som upp-
sägningen eller avskedandet.

Skadestånd

46 § En arbetsgivare bryter denna lag skall betala ekonomisktmotsom
skadestånd för den förlust uppkommer och allmänt skadestånd försom
den kränkning lagbrottet innebär. Detsamma gäller arbetstagaresom en
som

inte iakttar gällande uppsägningstid,
frånträder sin anställning det finns skäl för detutan enligtatt 17
häver anställningsavtal det finnsett skäl för det enligt 16utan att
eller

4. tidsbegränsadsäger anställning i förtid detta inteupp en tillåtet.när är

Ekonomiskt skadestånd för förlust tid efter det anställning-som avser att
har upphört får bestämmas till högst det beloppen i 47som anges

Det allmänna skadeståndet skall bestämmas till skäligt belopp efterett en
helhetsbedömning samtliga omständigheter. Därvid skall inte bara in-av

avhålla från lagbrott beaktastresset att den skadeståndsan-ävenutan
svariges eller mindrestörre skuld till lagbrottet och i vad mån den ska-
deståndsberättigade har föranlett eller medverkat till detta. Allmänt ska-
destånd skall inte dömas lagbrottet framstårut, ursäktligt.om som

Om det skäligt, kan såvälär ekonomiskt allmänt skadestånd nedsättassom
eller helt falla bort.

47 Om§ arbetsgivare sigvägrar efterrätta dom, varigenomen att en en
domstol har ogiltigförklarat uppsägning eller avskedande eller haren ett
förklarat tidsbegränsad anställning skallatt gälla tills vidare,en skall an-
ställningsförhållandet upplöst. Arbetsgivaren skall för sinanses som väg-

betala skadestånd till arbetstagaren efterran nonnerat vad isom anges
andra och tredje styckena.
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sammanlagdaiutgångspunkt arbetstagarensmedberäknasSkadeståndet
upplöstesanställningsförhållandetarbetsgivarenanställningstid hos när

belopptilloch bestäms motett som svarar
anställningstid,5 årsmindrevid16 månadslöner än

anställningstid,10 årsmindreminst 5vid änmånadslöner24 men
anställningstid.10 årsminstvidmånadslöner32

ogiltigförklaratdomstolen har60 år ellerfylltharOm arbetstagaren om
hafthararbetsgivarengrundavskedandetuppsägningen eller attav
åtgärd,med sinkönsdiskriminerande syfteföreningsrättskränkande eller

respektive 48 månadslöner.3624,så dethöjs beloppet motatt svarar

efter fleraberäknasså beloppetinte bestämmasfår dockskadeståndet att
anställningsmånaderpåbörjadeantaletmånadslöner än motsvararsom

mindrevarit anställd änharOm arbetstagarenarbetsgivaren.hos
mânadslöner.6ändåbeloppetskall6 månader, motsvara

fullt ska-betalararbetsgivarenoskäligt krävauppenbartOm det attär att
ned.får beloppetdestånd, sättas

Preskription

väckaskallyrkandenföljandeframställa något ta-vill48 Den§ avsom
härtidpunktfrån denmånader, räknatdomstollan vid somtresenast

anges.
TidpunktYrkande

uppsagdblevarbetstagarenNärOgiltigförklaring en upp-av
isägning

avskedadblevarbetstagarenavske- NärOgiltigförklaring ettav
dande

gickanställningstidenNärtidsbegränsat utFörklaring ettatt
tillsskall gällaanställningsavtal

skadestånd medvidare eller
§5brottanledning motav

handlingenskadegörandedenNärfullgörelseyrkandenAndra som
fordringenellerföretogsbestämmelserna senastgrundar sig

skulle betalaslagi denna

sin talan.förlorattid, hariinte väcksOm talan rätt parten
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49 § Av 35 § framgår arbetstagare bliratt uppsagd elleren avske-som
dad skall få skriftligt beskedett vad arbetstagaren skallsom anger göra

han vill föra talan uppsägningenom eller avskedandet.mot Om sådantett
besked inte har lämnats, börjar fristen enligt 48 § första stycket och1 2
inte löpa förrän den dag dåatt anställningen upphör.

50 Om§ arbetstagare har upphört utföraen arbete isom anställning-att
i fall i 48än § villannat få domstolsförklaringen, som avses en som

innebär anställningen består, tillämpasatt 42 § andra stycket, 44, 45, 47
48och §§. Vid tillämpningen dessa bestämmelser skall detav anses som

anställningen har upphörtatt avskedande arbetstagarenett närgenom
upphörde utföra arbete i anställningen.att

Vad har skall också gälla någonsom sagtsnu har utfört arbeteom som
har fått varsel enligt 15 § och vill fåett motsvarande domstolsförkla-en
ring. I sådana fall skall det anställningen har upphörtattanses som genom

avskedande varsletnärett mottogs.

Rättegången

51 § Mål tillämpning denna lag handläggsom enligt lagen 1974371av
rättegången i arbetstvister. Målom i 41-43 och 50 §§ skallsom avses

handläggas skyndsamt.

Ett yrkande beslut enligt 41 § andra stycket andra meningen,om 41 §
tredje eller femte stycket, 42 § andra stycket, 43 § andra stycket eller
44 § får inte bifallas har fåttutan tillfälleatt motparten sig. Omatt yttra

dröjsmål skulle medföra risk förett skada, får dock domstolen omedel-
bart bifalla yrkandet gälla till dess något förordnas.att Ett beslutannat

tingsrätt har meddelat under rättegångensom en får överklagas särskilt
besvär.genom

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den då lagen l98280 anställnings-om...,
skydd skall upphöra gälla. Om det i lag elleratt författningannan
finns hänvisning till bestämmelse haren be-en ersattssom av en
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stämmelse i den lagen, iskall stället bestämmelsen i den la-nya nya
tillämpas.gen

2. De bestämmelserna provanställning i §7 skall bara tillämpasnya om
anställningsavtalet har träffatsnär efter ikraftträdandet. I fallannat

tillämpas de äldre bestämmelsema.
När arbetsgivaren har lämnat underrättelse eller varsel uppsäg-om
ning eller avskedande enligt den äldre lagen, skall den lagen tilläm-

på den uppsägning eller det avskedande underrättelsen ellerpas som
varslet Bestämmelserna i 10 eller §11 i den lagen tilläm-avser. nya

inte uppsägning ellernär avskedande grundas baraettpas en om-
ständigheter inträffathar före lagens ikraftträdande. tilläm-Dåsom

i stället bestämmelserna i den äldre lagen.pas
4. Bestämmelserna i 12 § skall bara tillämpas i fråga omständighe-om

arbetsgivaren har fått kännedom efter det den 1a-ter som attom nya
har i kraft. I fall tillämpasträtt bestämmelserna i den äldreannatgen

lagen.
5. Bestämmelserna i 13 § uppsägning i förtid tidsbegränsadom av en

anställning skall bara tillämpas anställningsavtal har träffatssom
efter ikraftträdandet.
Bestämmelserna i §15 skall bara tillämpas arbete har börjatnär ut-
föras efter ikraftträdandet.

7. När arbetsgivaren före lagens ikraftträdande har begärt förhandling
enligt lagen 1976580 medbestämmande i arbetslivet i sådanom en
fråga i 29 § i den äldre lagen, gäller följande.som avses
a Den äldre lagens bestämmelser turordning enligt 22 § ochom
omplacering enligt §7 vid arbetsbrist skall tillämpas i stället för den

lagens bestämmelser i 24-27 §§.nya
b Bestämmelserna förfarandet i samband med uppsägningom
grund arbetsbrist, perrnittering eller återintagning efter permit-av
tering enligt 29 § i den äldre lagen och enligt 11-14 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet skall tillämpas i stället för den nya
lagens bestämmelser i 32-34 och 38 §§.
När arbetsgivaren före lagens ikraftträdande har begärt förhandling
enligt lagen medbestämmande i arbetslivet i sådan frågaom en som

i 32 § i den äldre lagen skall förfarandereglema 32i § i denavses
äldre lagen och ll-14 lagen medbestämmande i arbetslivetom
tillämpas i stället för den lagens bestämmelser i 32, 33 ochnya
38 §§.
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uppkommit tvistharikraftträdandeföre lagensdetNär om en upp-
skalli den äldre lagen§ stycketenligt 34 andragiltighetsägnings

för deni ställettillämpas§ i äldre lageni 34 denbestämmelserna
§§.och 44bestämmelser i 41lagensnya

tillämpasskadestånd baraskallbestämmelser10. lagensDen omomnya
inträffat eftertillhänför sig haryrkandetomständighetden som

bestämmelserna.äldredefall tillämpasIikraftträdandet. annat
§§ skalli 48 49preskription ochbestämmelserlagensDenll. omnya

tillhänför sig haryrkandetomständighetdentillämpasbara somom
fall tillämpas de äldre be-ikraftträdandet. Iinträffat efter annat

stämmelsema.
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tillFörslagb

1976580iändring lagenLag omom
i arbetslivetmedbestämmande

1976580 medbestäm-fråga lageniföreskrivs detHärigenom omom
arbetslivetimande

före 38 § skall upphörarubriken§§ och38-40dels närmast attatt
gälla,

§§ ha nedan64 69 skall60, och54,55, 57,45,41,dels an-att
givna lydelse,

§§,7041b ochparagrafer, 41a,inskall förasdet i lagendels tre nyaatt
lydelse.angivnanedanav

4§

enligteller skyldigheträttighetinnebärmån deti denAvtal ogiltigtär att
inskränkes.ellerlag upphävesdenna

stycketbestämmelsen förstaifår TrotsstycketförstahinderUtan av
kollektivav-tillåtetdetavvikel-kollektivavtal ärgöras att genomgenom

föreskrif-frånavvikelsetal12, 14,föreskrifterna i 11, görafrånse
19-22 och14,i 12,11,§§, 29§ tredje2819-22 och tername-

33-meningen,29§ tredje28 §§,43 § andra33-40 §§,ningen,
64§ stycket§§, 43 andra3765 §§.64 ochstycket samtsamt

65 §§.och

föreskri-ocksåkollektivavtal fårockså föreskri- IfårkollektivavtalI
41,fredspliktgåendelängre41 änfredspliktlängre gående än vasvas

§§41b och 44gåen- 41a,längre§§och 44 samtangersamtanger
skadeståndsansvargåendeföljer längre änskadeståndsansvarde än som

lag.följer dennalag.denna avsomav
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5§

insyn sådanaföreskrives innebär icke för till ii denna lagVad rätt part
betydelse för förestående eller redanharförhållanden hos motpart, som

beslutarbetskonflikt, till inflytandeellerutbruten rätt över motpartens
konflikt.sådanrörande

19, 34 och19, 34, 35, Föreskrifterna i 12,Föreskrifterna i 12, 11,ll,
§§ tillämpning 35 §§ tillämpning3938 och äger även näräger

tillfälligt kollektivavtal tillfälligt icke gäller.kollektivavtaläven när
icke gäller.

8§

fö-Kränkning föreningsrättenskall lämnas okränkt.Föreningsrätten av
åtgärdarbetstagarsidan vidtagernågon arbetsgivar- ellerreligger, om

för-för utnyttjat sinför någon på andra sidan denne hartill skada att
någon pånågon på sidan vidtager åtgärdellereningsrätt motom ena

Så-utnyttja sin föreningsrätt.syfte förmå denne ickeandra sidan i attatt
för åtagandeåtgärden vidtageskränkning föreliggerdan även att motom

skall uppfyllas.annan

skyldig tåla sådanarbetstagarorganisation ickeArbetsgivar- eller är att
innebär intrång i dess verksamhet.föreningsrättenkränkning av som

gäller har denorganisation, vadFinns både lokal och central sagtssom nu
organisationen.centrala
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Sker kränkning föreningsrätten Sker kränkning föreningsrättenav av
avtalsuppsägning eller avtalsuppsägning ellergenom genom annan

sådan rättshandling eller sådan rättshandling ellerannan ge- genom
bestämmelse i kollektivavtal bestämmelse i kollektivavtalnom eller

eller avtal, rättshandlingenär avtal,annat rättshandlingenär ellerannat
eller bestämmelsen ogiltig. bestämmelsen ogiltig. Om någon

för talan med anledning av upp-
sägning anställningsavtal ellerav
avskedande skall 41, 42, 44-49 och

§§51 lagen 19XXXX om an-
ställningsskydd tillämpas. Därvid
skall allmänt skadestånd betalas

för den kränkningäven lag-som
brottet innebär för den organisation

har lidit intrång i sin verksam-som
het.

41§

Arbetsgivare och arbetstagare bundna kollektivavtal fårär ickesom av
vidtaga eller deltaga i arbetsinställelse lockout eller strejk, blockad, boj-
kott eller därmed järnförlig stridsåtgärd, avtalet har ingåttsannan om av
organisation och denna i behörig ordning har beslutat åtgärden, åt-om
gärden strider bestämmelse fredsplikt i kollektivavtal ellermot om om
åtgärden har till ändamål

påtryckning i tvistutöva kollektivavtals giltighet, beståndatt ellerom
innebörd eller i tvisträtta huruvida visst förfarande strider mot avta-

let eller denna lag,mot
åstadkomma ändring i avtalet,att
genomföra bestämmelse, avsedd tillämpas sedanatt är avtaletattsom

har upphört gälla, elleratt
4. stödja denne icke själv får vidtaganär stridsåtgärd.att annan,

Stridsâtgärder har vidtagits isom
strid första stycket olovliga.ärmot
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arbets-stycket hindrar intehinder för FörstastycketFörsta utgör
blockaddeltaga ii behö-arbetstagarorganisation tagare att somatt en

arbetstagarorgani-beslutatsför harblockadbeslutaordningrig att av
ochordningi behörigför- sationochklarbetalningutverka somav

betal-ändamål utverkatillharpå ellerfordran lönfallen attannan
fordranförfallenklar ochningutfört arbete.förersättning av

ersättning förpåellerlön annan
indrivningsblockad.utfört arbete

stridsåtgärd olov-sådan inteEn är
lig.

gäller fårkollektivavtalOavsett om
stridsåt-såsomintearbetsgivareen
stridsåt-iledellergärd ett ensom

inne lön ellerhållagärd er-annan
harutfört arbeteförsättning som

Såsom olov-betalning.förfallit till
ocksåbetraktasstridsåtgärdlig att

betal-tillhåller innearbetsgivaren
ellerförfallen lönning er-annan

medutfört arbeteförsättning an-
ideltararbetstagarnaledning attav

stridsåtgärd.strejk eller annan

41a§

får såsomintearbetsgivareEn
iledellerstridsåtgärd ett ensom

ellerinne lönstridsåtgärd hålla
utfört arbeteersättning förannan

betalats Arbetsgi-skall ha ut.som
hålla löninnefa°r hellerintevaren

utförtersättning föreller ar-annan
medbetalatsskulle habete, ut,som
del-arbetstagarnaanledning attav

stridsåtgärd.i strejk ellertar annan
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förstaSådana åtgärder isom avses
olovligastycket är att anse som

stridsåtgärder.

41b§

får vidtaga ellerArbetstagare inte
stridsåtgärd har tilldeltaga i som

ändamål träjfa kollektivavtalatt
någraföretag harmed inteett som

eller där bara företa-arbetstagare
familje-eller företagarensgaren

Det-medlemmar arbetstagare.är
stridsåtgärdernagäller närsamma

någonändamål stödja itillhar att
kollektivavtalträffatvist attom

sådant företag. Vadmed ett som nu
frånarbetstagarehindrar intesagts

anställningsblockaddeltaga iatt en
ordninghar beslutats behörigisom

arbetstagarorganisation.av en

Stridsåtgärder vidtagits iharsom
olovliga.stycketstrid första ärmot

anställnings- ellerFörändringar i
skettägarförhållanden har se-som

stridsåtgärd varslats el-hardan en
beaktasler inletts skall dock inte

strids-vid bedömningen av om en
enligt förstaåtgärd olovligär

stycket.

45§

arbetstagarorganisationArbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och är
skriftligen varslahindergiltigtsinsemellan skyldiga möter,att, om
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stridsåtgärdvidtagadeförväg,isju dagar närminst attavsermotparten
frånstridsåtgärdOmfattarstridsåtgärd.pågåendeutvidgaeller ar-att

berörd arbetsta-imedlemmararbetstagare ärbetsgivarsidan även som
på arbets-anslagsynligaallmäntvarslasbör degarorganisation, genom

lämpligt sätt.ellerplatsen annat

tillanledningenuppgiftinnehållaskallstycketförstaenligtVarsel om
omfattning.stridsåtgärdensochstridsåtgärden om

iföreliggervarslaSkyldighetiföreliggervarslaSkyldighet attatt
istridsåtgärdfrågaistridsåtgärdfråga avsessomomavsessomom

stycket.§ tredje41stycket.§ andra41

54§

ellerlagdennabryterDenocharbetstagare motArbetsgivare, somor-
inteskall,kollektivavtaldennabryterganisation mot ommotsom

vad tsägsföljernågotskallkollektivavtalellerlag annat somavmot
§8 tredjeellerföljandedetskada,uppkommen aversätta om

skade-ekonomisktbetalastycket,vad nedan sägs.följerannat av
uppkom-förluststånd för den som

skadestånd denföroch allmäntmer
ellerlag-kränkning som

innebär.avtalsbrottet
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55§

Vid bedömande och i vad mån Det allmänna skadeståndet skall be-om
skada har uppkommit för någon stämmas till skäligt belopp efterett
skall hänsyn till dennesäven helhetsbedömningtagas samtligaen av
intresse lagens eller kollek- omständigheter.att Därvidav skall inte
tivavtalets bestämmelser iakttages bara intresset avhålla från lag-att
och till övriga omständigheter eller avtalsbrott beaktas ävenav utan

ekonomiskän betydelse. den skadeståndsansvarigesrentannan större
eller mindre skuld till lag- eller
avtalsbrottet och i vad mån den
skadeståndsberättigade har föranlett
eller medverkat till detta. Allmänt
skadestånd skall inte dömas ut, om
lag- eller avtalsbrottet framstår

ursäktligt.som

Vid bedömande arbetstagaresav
skadeståndsskyldighet för deltagan-
de i olovlig stridsåtgärd skall sär-
skild hänsyn till omständigheter,tas

har framkommit vid över-som
läggning enligt 43 och verk-
ningarna överläggningen.av

När bestämmer skadestånds-man
skyldighet för brott kollek-mot ett
tivavtal ellerersätter komplet-som

bestämmelse t lag, skall detterar en
särskild hänsyn till hur be-tas man

påföljdstämmer för brott lag-mot
bestämmelsen.
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57§

skallArbetstagarorganisation ersät-Arbetstagarorganisation skall ersät-
tvistidenskada,uppkommenidenskada,uppkommen ta omomta
för-34§ har33 elleri34§ har33 elleritvist avsessomsom avses
till-felaktiggodkäntelleranlettfelaktig till-godkäntellerföranlett

dennaavtal ellerlämpningeller dennaavtallämpning avavavav
saknatharorganisationenochlagsaknatorganisationen harochlag

i tvisten.ståndpunktför sinfogi tvisten.ståndpunktsinfog för
organisatio-gällerDetsamma om

förklaringfog försaknatharnen
39enligt

arbetsgiva-tillfogasför skada,vidareArbetstagarorganisation somsvarar
honomförhållande tilliorganisationenförföreträdareattgenomren

be-inrättatavtalsärskiltiledamotställningsinmissbrukar genomsom
vårdslöst.förfarställningsådanieller grovtslutsorgan

60§

eko-såvälskäligt, kanOm detskadestånd ärkanskäligtOm det är
skadeståndallmäntnomisktfalla bort.heltellerned somsättas

falla bort.heltned ellersättas

förstaenligtbedömandeVid
skade-arbetstagaresstycket av

ideltagandeförståndsskyldighet
särskildskallstridsåtgärdolovlig

omständigheter,tillhänsyn tas som
överläggningframkommit vidhar

verkningarnaoch43enligt av
överläggningen.
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mål skadestånd förI arbetsta-om
deltagande i olovliggares en

stridsåtgärd skall domstolen, om
pågårarbetskonflikten ochännu

den olovlig,domstolen finnerom
så möjligt ålägga arbets-snart som

återgå till arbetet.tagama att

64§

Vill någon förhandlingsrätt enligt 10§ skadestånd ellerhar yrkasom
påkallafullgörelse enligt denna lag eller kollektivavtal, skall hanannan

efter fåttförhandling inom fyra månader det han har kännedomatt om
sig tvåomständighet vartill yrkandet hänför och inom år efterden senast

omständigheten inträffat. Skall enligt föreskrift i kollektivavtaldet haratt
förhandling både lokalt centralt, gälleroch vad haräga sagtsrum som nu

Central sådantlokala förhandlingen. förhandling skall i fall påkallasden
två månader efter den lokala förhandlingen avslutats.inom det haratt

tillämpas också,Första stycket motsvarande Första stycketäger när
vill vinnatillämpning, där därnär partpart somsom avses avsesen

förklaring förklaring avtalsbestämmelsevill vinna rättshand-att att en
någoneller rättshandlingling eller avtalsbestämmelse är änannan

innebärogiltig det skälet den uppsägning anställningsavtal el-attav av
kränkning föreningsrätten. ler avskedande ogiltig detärav av

skälet den innebär kränkningatt av
föreningsrätten.

Påkallar tid, tillförhandling inom föreskriven förlorar han rättenpart
förhandling.

69§

Föreskrifterna 33-35 39 Föreskrifterna i 33-35i och §§ §§ utgör
icke hinder beslut enligt hinder beslut enligtinteutgör mot mot

15 rättegångsbalken. rättegångsbalken.kap. 15 kap.
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70§

skadestånd för arbetstaga-I mål om
i olovlig stridsåt-deltagande enres

domstolen, arbets-gärd skall om
konflikten pågår ochännu om
domstolen finner den olovlig, så

möjligt ålägga arbetsta-snart som
återgå till arbetet.attgarna

i kraft denlag träderDenna

preskription skall bara till-skadestånd ochbestämmelsernaDe omnya
inträffathänför sig till haromständighet yrkandetdenlämpas somom

de äldre bestämmelserna.I fall tillämpasikraftträdandet.efter annat
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c Förslag till

Lag ändring i lagen 1939727om om
förbud uppsägningmot eller avskedande

arbetstagare med anledningav av
värnpliktstjänstgöring m.m.

1939727Härigenom föreskrivs det 2 och 5-7 lagenatt förbudom
uppsägning eller avskedandemot arbetstagare med anledningav av

vämpliktstjänstgöring skall följandeha lydelse.m.m.

2§

Bestämmelser anställning för Bestämmelser anställningom förom
viss tid inför vämpliktstjänstgöring viss tid inför vämpliktstjänstgöring
eller därmed jämförlig eller därmedannan jämförligannan
tjänstgöring 5§finns i lagen tjänstgöring finns 6§i lagen
1982 .80 anställningsskydd. 19XX XX anställningsskydd.om om

En arbetstagare vill återinträda i arbetet efter sådan tjänstgöringsom som
i första stycket skyldigär förfråganavses underrätta arbetsgivarenatt

detta före tjänstgöringes början, tjänstgöringenom skall pågåom änmer
månader.tre

5§

Om uppsägning eller avskedande Om uppsägning eller avskedande
sker i strid denna lag, skall åt- sker i stridmot denna lag, skall åt-mot
gärden förklaras ogiltig yrkande gården förklaras ogiltig yrkande

arbetstagaren. Beträffande tvist arbetstagaren.av av
giltigheten uppsägning ellerom av

avskedande skall 34, 35, 37, 40, 42
§§och 43 lagen 198280 om an-

ställningsskydd gälla.
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6§

arbetsgivare bryterEnbryterarbetsgivare motEn mot somsom
ekonomisktbetalalag skalllön dennaicke baraskall betalalagdenna

förlustskadestånd för denanställningsförmåneroch andra som
skadeståndallmäntochuppkommertillhakanarbetstagaren rättsom
lagbrottetkränkningdenförför skadaersättningäven somsomutan

§ innebär.38skallHärviduppkommer.
41styckenatredjeochandra samt

§§ 098280lagenoch 42 an-om
gälla.ställningsskydd

skadeståndet skall be-allmännaDet
efterbelopptill skäligtstämmas ett

samtligahelhetsbedömning aven
skallDärvid inteomständigheter.

avhålla från lag-intressetbara att
skade-denbeaktasbrott ävenutan

ellerståndsansvariges större
och itill lagbrottetskuldmindre

skadeståndsberättigademån denvad
tillmedverkatföranlett ellerhar

skadestånd skall inteAllmäntdetta.
framstårlagbrottetdömas ut, om

ursäktligt.som

såväl eko-kanskäligt,Om det är
skadeståndallmäntnomiskt som

helt falla bort.ned ellersättas

7§

1974371enligt lagenhandläggaslagtillämpning dennaMål omavom
arbetstvister.rättegången i
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målI förstai stycket någonOm för talansom med anledningavses
§skall 43 andra stycket lagen uppsägning eller avskedande,av

1982180 anställningsskydd skall 41, 42, §§44-49 och 51om la-
gälla. 19XXXX anställnings-gen om

skydd tillämpas. Om någon för ta-
lan skadestånd enligt 6 skallom

§48 i lag tillämpas.samma

Denna lag träder i kraft den

De bestämmelserna skadestånd och preskriptionnya skall bara till-om
lämpas den omständighet yrkandet hänför sig till harom inträffatsom
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat
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d Förslag till

Lag ändring i lagen 1970215om om
arbetsgivares kvittningsrätt

Härigenom föreskrivs det 8 § skall ha följande lydelse.att

8§

Kvittar arbetsgivare arbetsta- Om arbetsgivaremot kvittaren mot en
lönefordran i fall eller arbetstagaresgares lönefordranannat i annat

i vidare mån än medgivetär fall eller i större utsträckningsom än
enligt denna lag eller åsidosätter medgivetär enligt denna lagsom
han vad åligger honom enligt eller åsidosättersom sina skyldigheter
6 han skyldigär enligtersätta 6 skall arbetsgivarenatt be-ar-
betstagaren uppkommen skada. tala arbetstagaren ekonomiskt ska-

destånd för den förlust som upp-
kommer och allmänt skadestånd för
den kränkning lagbrottet inne-som
bär.

Vid bedömande och i månvad Det allmänna skadeståndet skallom be-
skada uppstått skall hänsyn tillstämmas skäligt belopptagas efterett

tilläven omständigheter helhetsbedömning samtligaav annan en av
ekonomiskän betydelse.rent omständigheter. Därvid skall inte

bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas denäven skade-utan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i
vad mån den skadeståndsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som
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såväl eko-skäligt, kanOm detanled-grundad ärarbetsgivarenHade
skadeståndnomiskt allmänthadehan rättning attatt somantaga

falla bort.eller heltnedförfarande el-hans sättasellerkvitta var
skadeståndetkanursäktligt,jest

skäligt.finnesefter vadjämkas som

i kraft denträderlagDenna

tillämpas denskall baraskadeståndbestämmelsernaDe omomnya
ikraftträdan-inträffat eftertill harhänför sigyrkandetomständighet som

bestämmelserna.de äldrefall tillämpasIdet. annat
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tillFörslage

1970943ändring i lagenLag omom
husligt arbeteiarbetstid m.m.

arbetstid197094321 lagen20 ochföreskrivs detHärigenom att om
lydelse.skall ha följandearbetei husligtm.m.

20§

sina förpliktel-åsidosätterDenåsidosätterarbetsgivareEn somsom
elleranställningsavtaletenligtenligt anställ-förpliktelsersina ser

skall betaladenna lagdenna brytereller bryterningsavtalet motmot
skadestånd för denekonomisktochbara lönbetalalag skall inte

all-uppkommer ochanställningsförmåner förlustandra somsom
skadestånd för den kränkningtillkan haarbetstagaren mänrätt utan

avtalsbrottet innebär.ellerlag-skadaförersättningäven somsom upp-
med anledningSkadeståndkommer. av per-

docksakskada bestämsellerson-
allmänna ska-tillämpningmed av

deståndsregler.

åsidosätterarbetstagareEn som
anställ-enligtförpliktelsersina

bryter dennaningsavtalet eller mot
för skadaskall betala ersättninglag

uppkommer.som
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Skadestånd enligt första eller andra Det allmänna skadeståndet skall be-
stycket kan både förersättning till skäligtstämmas belopp efteravse ett
den förlust uppkommer och helhetsbedömning samtligasom en av

förersättning den kränkning omständigheter. Därvid skall beak-som
avtals- eller lagbrottet innebär. inte bara intresset avhållatas att
Skadestånd med anledning från lag- eller avtalsbrott ävenav per- utan

eller sakskada bestäms dock den skadeståndsansvarigesson- större
med tillämpning allmänna ska- eller mindre skuld till lag- ellerav
deståndsregler. avtalsbrottet och måni vad den

skadeståndsberättigade har föranlett
eller medverkat till detta. Allmänt
skadestånd skall inte dömas ut, om
lag- eller avtalsbrottet framstår

ursäktligt.som

Om det skäligt, skadeståndetkan Omär det skäligt, kan såväl eko-är
ned eller fallahelt bort.sättas nomiskt allmänt skadeståndsom

ned eller helt falla bort.sättas

2l§

Den vill kräva skadestånd Den vill kräva skadeståndsom en- som en-
ligt 20 § skall väcka talan inom ligt 20 § skall väcka talan inomsex tre
månader från den tidpunkt då den månader från den tidpunkt då den
skadegörande handlingen företogs. skadegörande handlingen företogs.
Väcks inte talan inom den tiden, Väcks inte talan inom den tiden,
har förlorat sin talan. har förlorat sin talan.parten parten

Denna lag träder i kraft den

De bestämmelserna skadestånd och preskription skall bara till-nya om
lämpas den omständighet hänföryrkandet sig till har inträffatom som
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat
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f Förslag till

Lag ändring i lagen 1974358om om
facklig förtroendemans påställning
arbetsplatsen

Härigenom föreskrivs det 8 och 10 lagen 1974358 fackligatt om
förtroendemans ställning på arbetsplatsen skall ha följande lydelse.

8§

Vid uppsägning på grund Vid uppsägning på grundav ar- av ar-
betsbrist och vid perrnittering skall betsbrist och vid permittering skall
facklig förtroendeman, hinder facklig förtroendeman, 26§utan trots

§22 lagen 198280 lagen 19XX JXX anställnings-av om an- om
ställningsskydd, företräde till skydd, ha företräde till fortsattges ar-
fortsatt arbete, det bete, detär sär- särskild betydel-ärom av om av
skild betydelse för den fackliga för den fackliga verksamhetense
verksamheten på arbetsplatsen. Kan arbetsplatsen. Kan förtroendeman-
förtroendemannen endast efter endast efter omplacering bere-nen
omplacering beredas fortsatt arbe- das fortsatt arbete, gäller för-som

gäller förutsättning för utsättning förte, han skall före-attsom att ges
han skall företräde han har träde han har tillräckligaatt kvali-ges att
tillräckliga kvalifikationer för detta fikationer för detta arbete.
arbete.

Uppsägning sker i strid med Uppsägning sker i stridsom som mot
första stycket skall på yrkande första stycket eller kollektivavtalav
förtroendemannen förklaras ogil- har i stället förträtt dessa be-som
tig. Härvid §skall 34 andra och stämmelser skall ogiltigförklaras,
tredje styckena, 37, 39, 40 och förtroendemannen begär det.om

§§ §42 43 andra stycket la-samt
198280 anställnings-gen om

skydd gälla.
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anledningmedtalannågon förOm
eller permittering,uppsägningav

och§ fjärdetredje,andra,skall 41
§§44-49 och 51styckena,femte

anställnings-19XXXXlagen om
allmäntvarvidskydd tillämpas,

förbetalasskallskadestånd även
lagbrottet inne-kränkningden som

organi-förtroendemannensförbär
sation.

10§

Åsidosätter bryterarbetsgivareEnför- motsinaarbetsgivare som
någotskall, intelagdennaellerlag annatenligt dennapliktelser om

betala§ stycket,8 tredjeföljerkollektivavtalsbestämmelser avsom
denskadestånd förekonomiskthanskallställelagensihar trätt
all-ochuppkommerförlustandraochlönförutom soman-utge,

kränkningskadestånd denförfackligställningsförmåner vartill mänt
för förtro-innebärlagbrottetberättigad,förtroendeman är somer-

förtroendeman-ochVid endemannenskada.uppkommenförsättning
organisation.månvadoch ibedömande nensom

skalluppstått hänsynskada har ta-
arbetstagarorganisa-tillävengas

bestäm-lagensintressetions attav
förhållande tilliakttages imelser
förtroendemänorganisationens

omständighetertill övriga avsamt
betydelse.ekonomiskän rentannan
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allmännaDet skadeståndet skall be-
till skäligt beloppstämmas efterett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas den skade-ävenutan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i

månvad den skadeståndsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas Iagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Arbetstagarorganisation åläg-kan En arbetstagarorganisation s 0 m
skadestånd den för- föranleder felaktig tillämpningatt utgegas om en

anlett felaktig tillämpning lagen lagen eller kollektivavtalav ettav av
eller kollektivavtal har i har i lagensträtt ställe skall påträttsom som
lagens ställe och har insett eller betala skadestånd tillsättsamma
uppenbarligen borde ha insett fel- arbetsgivaren, organisationenom
aktigheten. Detsamma gäller insetthar eller uppenbarligen bordeom
organisationen icke vidtager skäliga insettha felaktigheten. Arbetsta-
åtgärder för hindra facklig för- garorganisationen skade-att är även
troendeman från ståndsskyldigmotsvarande den vidtarinteett om
förfarande eller organisationen skäliga åtgärder för hindra sinaom att
icke söker förebygga skada förtroendemän frånettav ett motsvaran-
felaktigt förfaringssätt. Facklig de förfarande eller organisatio-om
förtroendeman kan icke åläggas inte försöker förebyggaatt attnen

skadestånd återbäraeller skada har orsakats fel-utge etter- som av
hållen lön för facklig verksamhet aktigt förfaringssätt.

han har bedrivit med organi-som
sationens godkännande.
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fårförtroendeman intefackligEn
ellerskadeståndbetalaåläggas att

harhantillbaka lönbetalaatt som
hanverksamhetfackligfått för som

organisationsbedrivit med sinhar
godkännande.

såväl eko-skäligt, kanOm detskadanstill ärmed hänsynOm det
skadeståndallmäntnomisktomständigheterandrastorlek eller som

falla bort.heltned ellerskadeståndet jämkas. sättasskäligt, kanär

kraft deniträderlagDenna

till-skall barapreskriptionochskadeståndbestämmelsernaDe omnya
inträffathänför sig till haryrkandetomständighetdenlämpas somom

bestämmelserna.de äldrefall tillämpasIikraftträdandet.efter annat
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g Förslag till

Lag ändring i lagen 1974371om om
rättegången i arbetstvister

Härigenom föreskrivs det 4 kap. §7 lagen 1974371att rättegång-om
i arbetstvister skall följandeha lydelseen

7§

Talan får till prövning arbetsdomstolenupptagas förrän förhand-av
ling, kan påkallas enligt lagen 1976580 medbestämmandesom iom ar-
betslivet eller i kollektivavtal, har rörandeägt tvistefrå-som anges rum
gan.

Första stycket gäller icke talan enligt 31 § första eller tredje stycket lagen
medbestämmande i arbetslivet och heller tvistom huruvida stridsåtgärd

vidtagits i strid lag eller kollektivavtal ellermot tvist påföljd för så-om
dan åtgärd. Hari fall i 43 eller 60 § lagen medbestämman-som avses om
de i arbetslivet överläggningsskyldighet fullgjorts, får arbetsdomstolen
dock tvisten förränpröva så skett.

Utan hinder första och andra styckena får talan tillav prövning,upptagas
såvitt gäller fråga förordnande för tiden intill dess lagakraftägandeom
dom eller beslut föreligger i målet. Sedan sådan prövning har skett,en
skall målet förklaras vilande i avbidan förhandling eller överlägg-att
ning rörande tvistefrågan enligt första eller andra stycket slutförts. Innan
sådan förhandling eller överläggning slutförts får målet icke slutligt prö-
vas.

F
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ellerförhandling över-Omöverläggning enellerförhandling enHar
ellerförstailäggningandraelleri första avsessomavsessom

fårharintestycket ägtandraändåtalan rum,fårstycket ägt rum,
prövning,tilländåtalan omupptasprövning,till motomupptagas

förhand-hinderförelegatdet motöverläggningenellerförhandlingen
överläggningen,ellerlingenberott somickehinder,förelegat som

fårTalankäranden.påberottintekäranden.av
prövningtillockså enomupptas

förhandling,inledd an-avsersom
§ lagen48omfattasspråk avsom

anställningsskydd,19XXXX om
denslutföras inomkunnatharinte

det lagrummet,ifrist angessom
rimli-vadgjortkärandenoch som

förhand-fåförkrävaskan attgen
Detsammatid.avslutad ilingen

förhandlingsådangällaskall enom
denslutföras inomkunnatharinte

frånavvikelsemedfrist parterna
anställningsskydd48§ lagen om

kollektivavtalträffathakan om.

denkraftiträderlagDenna
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Förslagh till

ändringLag i lagen 1974981om om
till ledighet förarbetstagares rätt

utbildning

Härigenom föreskrivs 8 13-14 §§ lagen 1974981det ochatt om ar-
till förbetstagares ledighet utbildning skall ha följande lydelse.rätt

8§

Sker uppsägning eller avskedande Sker uppsägning eller avskedande
enbart det skälet arbetstagare enbart det skälet arbetstagareatt attav av

i anspråk sin tillbegär eller begär eller i anspråk sin tillrätt rätttar tar
ledighet, skall åtgärden yrkande ledighet, åtgärdenskall på yrkande

arbetstagaren förklaras ogiltig. arbetstagaren förklaras ogiltig.av av
Därvid skall 34, 35, 37, 39, 40, 42

§§och 43 lagen 198280 om an-
ställningsskydd gälla.
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13§

Ãsidosätter bryterarbetsgivareEnför-sina motarbetsgivare som
arbetstagarenskall betaladenna lagellerlagdennaenligtpliktelser

skadestånd denförekonomisktkollektivavtalsbestämmelser som
all-ochuppkommerförlust§ stycket harandrastöd 2med somav

kränkningskadestånd för den§ tredje mänt3 4förställetiträtt
innebär.§ lagbrottet§ andra10eller7stycket, 5 som

ellerstyckenaoch tredje avsessom
han§ skallstycketandra9i utge,

anställnings-andralön ochförutom
kanvartill arbetstagarenförmåner

förersättningberättigad, upp-vara
bedömandeskada. Vidkommen om

uppståttmån skada harvadoch i
arbets-tillskall hänsyn äventagas

intresseorganisations avtagarens
iakttages ibestämmelserlagensatt

organisationenstillförhållande
till övrigamedlemmar samt om-

eko-ständigheter än rentannanav
förErsättningbetydelse.nomisk

anställ-eftertidskada som avser
bestämmesupphörandeningens

§39ibelopptillhögst avsessom
anställnings-l982s80lagen om

skydd.
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Det allmänna skadeståndet skall be-
till skäligt belopp efterstämmas ett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas den skade-ävenutan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i

månvad skadeståndsberättigadeden
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Arbetstagarorganisation kan åläg- En arbetstagarorganisation vidsom
skadestånd den, vid utnyttjande den enligtatt utge rättgas om av som

utnyttjande den enligt §ll tillkommerrätt arbetstagarorgani-av som
§11 tillkommer arbetstagarorga- föranledersationen felaktig till-en

nisation, har föranlett felaktig till- lämpning lagen eller kol-ettav av
lämpning lagen eller kollektiv- lektivavtal har lagensiträttav som
avtal i första stycket och ställe skall på betalasättsom avses samma
organisationen har insett eller skadestånd till arbetsgivaren, om
uppenbarligen borde ha insett fel- organisationen har insett eller
aktigheten. uppenbarligen borde ha insett fel-

aktigheten.

Om det med hänsyn till skadans Om det skäligt, såvälkan eko-är
storlek eller andra omständigheter nomiskt allmänt skadeståndsom

skäligt, kan skadeståndetär jämkas. ned eller helt fallasättas bort.

14§

Om någon för talan med anledning
elleruppsägning avskedande,av

skall 41, §§42, 44-49 och 51 la-
1 9XXXX anställnings-gen om

skydd tillämpas.



SOU 199332författningarörfattningsförslag; övriga62 F

någon fall vill fordraOm ivill fordra skadeståndDen annaten-som
skall hanskadestånd enligt 13§ skall underrättaligt 13 motpar-

sittfyra må- underrättaanspråk inomsitt motparten om an-ten om
efter detinom fyra månaderinträf- språkefter det skadannader att

inom deninträffade. Harförhand- skadanden tidenHar inomfade. att
ansprå-tiden förhandling rörandepåkallatsanspråketling rörande

enligt lagenpåkallatsket1976580 med-enligt lagen om
imedbestämmande1976580arbetslivet elleribestämmande om

kol-eller med stödarbetslivetkollektivavtal, skallmed stöd avav
inomlektivavtal, skall talan väckasmånaderinom fyraväckastalan

förhand-månader efter detavsluta- fyraförhandlingenefter det attatt
fall skallavslutades. lväckas lingenfall skall talanIdes. annatannat

åtta månaderinomtalan väckasefter detåtta månaderinom att
skadan inträffande.efter detinträffande.skadan att

till-andra stycketVad imotsvarandestycket sägsFörsta äger som
också fråga anspråkipå lämpasfråga anspråkitillämpning omom

lag på lön och andraanställningsförmåner enligt dennaandralön och
§ anställningsförmåner.13 första stycket.isom avses

föreskrives ivadi Iakttages inteföreskrivesvadIakttages somsom
talanoch tredje styckena,talan andraoch andra styckena, ärförsta är

förlorad.förlorad.

träder i kraft denDenna lag

preskription skall till-baraskadestånd ochbestämmelserna2. De omnya
inträffathänför sig till haryrkandetomständighetlämpas den somom

äldre bestämmelserna.fall tillämpas deikraftträdandet. Iefter annat
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i Förslag till

Lag ändring i semesterlagenom
1977480

Härigenom föreskrivs det 29 32 §§och semesterlagen 1977480att
skall ha följande lydelse.

29§

Semesterersättning bestämmes enligt grunderna för beräkning av semes-
terlön. För arbetstagare, har till fri kost i arbetsgivarensrätt hushåll,som
skall kostersättning dock utgå endast för det antal dagar för vilka semes-
terersättning skall beräknas.

För sparade semesterdagar skall semesterersättning beräknas desom om
hade tagits under det semesterår då anställningen upphörde.ut

Har arbetstagaren mottagit i förskott, minskassemester semesterersätt-
ningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock ej, den förskottsvisom
erhållna semesterlönen har utgått fem år före anställningensänmer upp-
hörande eller anställningen upphört grundom av

arbetstagarens sjukdom,
2. förhållande §i 4 förhållande §i 1 7som avses som avses

tredje stycket första meningen lagen 19XXXX anställ-om
Iagen 198280 anställ- ningsskydd ellerom
ningsskydd eller
uppsägning från arbetsgivarens sida, beror på förhållandesom som
hänför sig till arbetstagaren personligen.
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32§

arbetsgivare bryterArbetsgivare bryter denna En motmot somsom
skall betala arbetstagarenlagskall till arbetstagaren dennalag utge,

skadestånd denekonomiskt försemesterlön ellerförutom den se-
uppkommer och all-förlustvartill arbetstaga-mesterersättning som

skadestånd för den kränkningberättigad, ersättningkan mäntvararen
innebär.lagbrottetskada.för uppkommen som

skadeståndetmån allmänna skall be-vad Detbedömande och iVid om
till skäligt belopp efteruppstått skall hänsynskada har stämmas ettta-

samtligahelhetsbedömningtill arbetstagarens intresseäven avengas
Därvid skallomständigheter. inteerhålla semesterledighet ochattav

frånavhålla lag-omständigheter bara intressettill övriga attav annan
skade-denbrott beaktasekonomisk betydelse. ävenän utanrent

ständsansvariges ellerstörre
lagbrottet ochmindre skuld till i

skadeståndsberättigademånvad den
medverkat tillföranlett ellerhar

skadestånd skall intedetta. Allmänt
framstårlagbrottetdömas ut, om

ursäktligt.som

såvälskäligt, eko-Om det kantill skadansOm med hänsyndet är
skadeståndnomiskt allmäntomständigheterstorlek eller andra som

eller helt falla bort.skadeståndet nednedsät-skäligt, kan sättasär
bortfalla.eller helttas

i kraftDenna lag träder den

tillämpas denskadestånd skall baraDe bestämmelserna omnya om
ikraftträdan-inträffat efterhänför sig till haromständighet yrkandetsom

bestämmelserna.fall tillämpas de äldredet. I annat
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j Förslag till

Lag ändring i lagen 1978410om om
till vårdrätt ledighet för barn,av m.m.

Härigenom föreskrivs det 13 och 14 §§ lagen 1978410att rättom
till ledighet för vård barn, skall ha följande lydelse.av m.m.

5§

Som villkor för till ledighet Som villkorrätt för till ledigheträtt
gäller, arbetstagaren vid ledig- gäller, arbetstagarenatt vid ledig-att
hetens början varit anställd hos hetens början varit anställd hosar- ar-
betsgivaren antingen de betsgivaren antingen desenaste sex senaste sex
månaderna eller sammanlagt minst månaderna eller sammanlagt minst
tolv månader under de två tolv månader under de tvåsenaste senaste
åren. Vid beräkningen anställ- åren. Vid beräkningen anställ-av av
ningstid §tillämpas 3 första ningstid §tillämpas 4 första stycket
stycket lagen 198280 lagen 19XXXX anställnings-om an- om
ställningsskydd. skydd.

iDet första stycket angivna villkoret gäller för till ledigheträtt under
tid, då arbetstagaren uppbär tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10
eller §11 lagen 1962381 allmän försäkring.om

Villkoret gäller heller för till ledigheträtt i 4§ andrasom avses
stycket.

l3§

En arbetsgivare bryter En arbetsgivare brytermotsom som mot
denna lag skall betala skadestånd denna lag skall betala ekonomiskt
för den förlust uppkommer skadestånd för den förlustsom som

föroch den kränkning har uppkommer och allmänt skadeståndsom
skett. för den kränkning Iagbrottetsom

innebär.
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skadeståndet be-skallallmännaDet
eftertill skäligt beloppstämmas ett

samtligahelhetsbedömning aven
Därvid skall inteomständigheter.
avhålla från lag-bara intresset att

skade-denbeaktasbrott ävenutan
ellerståndsansvariges större
ochIagbrottet imindre skuld till

skadestândsberättigademånvad den
tillmedverkatföranlett ellerhar

skadestånd skall inteAllmäntdetta.
framstårlagbrottetdömas ut, om

ursäktligt.som

såväl eko-skäligt, kanOm detskadeståndetskäligt, kan ärOm det är
skadeståndallmäntnomisktfalla bort.heltellersättas somner

helt falla bort.ellernedsättas

14§

1974371enligt lagenhandläggslagtillämpningen dennaMål omavom
arbetstvister.rättegången i

anledningmednågon för talanOmanledningtalan medF örs av upp-
avskedande,uppsägning ellerskall 34avskedande,sägning eller av

§§ Ia-44-49 och 51§ 41, 42,§§, skall38 andra3735och
anställnings-§§ I9XXXX39-42stycket andra meningen, omgen

frågaIskydd tillämpas.§ andrastycketförsta43 om annansamt
la-64-66 och 68talan tillämpasstycket lagenoch andrameningen

l976580 medbestäm-anställningsskydd198280 omgenom
arbetslivet.ifråga mandedelar. Itillämpligagälla i om

64-66 ochtillämpastalanannan
1976580 med-68 §§ lagen om

påarbetslivetbestämmande i mot-
svarande sätt.
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Denna lag träder i kraft den

De bestämmelserna skadestånd och preskription skall bara till-nya om
lämpas den omständighet yrkandet hänför sig till har inträffatom som
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat
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k Förslag till

Lag ändring i lagen 19791184om om
tillrätt ledighet för vissa

föreningsuppdrag inom skolan, m.m.

Härigenom föreskrivs det 9 och 10 §§ lagen 19791184att tillrättom
ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, skall ha följandem.m.
lydelse.

9§

En arbetsgivare bryter En arbetsgivaresom mot brytersom mot
denna lag skall betala arbetstagaren denna lag skall betala arbetstagaren
skadestånd för den förlust ekonomiskt skadestånd för densom
uppkommer och för den kränkning förlust uppkommer och all-som

har skett. skadeståndsom mänt för den kränkning
lagbrottet innebär.som

Det allmänna skadeståndet skall be-
stämmas till skäligt belopp efterett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas även den skade-utan
ståndsansvariges större eller
mindre skuld till lagbrottet och i

månvad den skadeståndsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Om det skäligt, kanär skadeståndet Om det skäligt,är kan såväl eko-
ellersättas helt falla bort. nomisktner allmänt skadeståndsom

ned eller heltsättas falla bort.
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10§

1974371lagenenligthandläggslagtillämpning dennaMål omavom
arbetstvister.irättegången

anledningnågon för talan medOmanledningmedtalanF örs av upp-
avskedande,uppsägning eller34skallavskedande,sägning eller av

§§ la-44-49 och 51§ 42,skall 41,§§, andra3837och 35
§§ anställnings-19XXXX39-42meningen,andrastycket omgen

frågaItillämpas.skyddandra§ stycketförsta43 annanomsamt
64-66 68 §§ la-ochtillämpastalanstycket lagenandraochmeningen

1976580 medbestäm-anställningsskydd198280 omgenom
arbetslivet.imandefrågadelar. Itillämpligagälla i om

64-66 ochtillämpastalanannan
1976580 med-68 §§ lagen om

påarbetslivetibestämmande mot-
svarande sätt.

i kraft denträderlagDenna

till-preskription skall baraskadestånd ochbestämmelsernaDe omnya
inträffathänför sig till haryrkandetomständighetdenlämpas somom

bestämmelserna.de äldretillämpasfallIikraftträdandet.efter annat
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l Förslag till

Lag ändring i lagen 1986163om om
tillrätt ledighet för svenskundervisning

för invandrare

Härigenom föreskrivs det 8och 9 lagen 1986163att till le-rättom
dighet för svenskundervisning för invandrare skall ha följande lydelse.

8§

En arbetsgivare bryter En arbetsgivare brytersom mot som mot
denna lag skall betala arbetstagaren denna lag skall betala arbetstagaren
skadestånd för den förlust ekonomiskt skadestånd för densom
uppkommer och för den kränkning förlust uppkommer och all-som

har skett. Om det skäligt,är skadeståndsom mänt för den kränkning
kan skadeståndet ellersättas lagbrottet innebär.ner som
helt falla bort.

Det allmänna skadeståndet skall be-
tillstämmas skäligt belopp efterett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas denäven skade-utan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i

månvad den skadeståndsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Om det skäligt,är kan såväl eko-
nomiskt allmänt skadeståndsom

ned ellersättas helt falla bort.
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9§

1974371lagenenligthandläggsdenna lagtillämpning omMål avom
arbetstvister.irättegången

anledningmednågon för talanOmanledningmedtalanFärs upp-av
avskedande,elleruppsägning34skallavskedande,ellersägning av

§§ la-44-49 och 5141, 42,§ skallandra§§, 383735och
anställnings-§§ 9XXJXX139-42meningen,andrastycket omgen

frågatillämpas. Iskyddandra§ stycketförsta43 annanomsamt
68 la-64-66 ochtillämpastalanstycket lagenandraochmeningen

medbestäm-1976580anställningsskydd198280 omgenom
arbetslivet.mande ifrågadelar. Itillämpligagälla i om

64-66 ochtillämpastalanannan
med-1976580§§ lagen68 om

påarbetslivetibestämmande mot-
svarande sätt.

kraft deniträderlagDenna

till-skall barapreskriptionochskadeståndbestämmelsernaDe omnya
inträffattillsig harhänföryrkandetomständighetdenlämpas somom

bestämmelserna.de äldrefall tillämpasIikraftträdandet.efter annat
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Förslag till

Lag ändring i lagen 19871245om om
styrelserepresentation för de
privatanställda

Härigenom föreskrivs det 15 § lagen 19871245att styrelserepre-om
sentation för de privatanställda skall ha följande lydelse.

15§

En arbetsgivare eller arbetsta- En arbetsgivare elleren arbetsta-en
garorganisation bryter garorganisationsom mot brytersom mot
denna lag skall betala ersättning för denna lag skall betala ekonomiskt
den skada uppkommer. Ska- skadestånd försom den förlust som
deståndet kan både ersättning uppkommer ochavse allmänt skadestånd
för den förlust uppkommer för den kränkningsom lagbrottetsom
och ersättning för den kränkning innebär.

lagbrottet innebär. Om detsom är
skäligt, kan skadeståndet nedsättas
eller helt falla bort.

Det allmänna skadeståndet skall be-
stämmas till skäligt belopp efterett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas även den skade-utan
ståndsansvariges större eller
mindre skuld till lagbrottet och i
vad mån den skadeståndsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som
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såväl eko-skäligt, kanOm det är
skadeståndallmäntnomiskt som

falla bort.heltellernedsättas

krävalagdennamed stödintedockkanarbetstagarorganisation avEn
arbetstagarorganisation.skadestånd annanenav

kraft deniträderlagDenna

dentillämpasskall baraskadeståndbestämmelserna omDe omnya
ikraftträdan-efterinträffattill harsighänföryrkandetomständighet som

bestämmelserna.de äldrefall tillämpasIdet. annat
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Förslag till

Lag ändring i lagen 19881465om om
ersättning och ledighet för
närståendevård

Härigenom föreskrivs det 26 och 27 §§ lagen 19881465att ersätt-om
ning och ledighet för närståendevård skall ha följande lydelse.

26§

En arbetsgivare bryter En arbetsgivare brytermotsom motsom
denna lag skall betala arbetstagaren denna lag skall betala arbetstagaren
skadestånd för den förlust ekonomiskt skadestånd för densom
uppkommer och för den kränkning förlust uppkommer och all-som

har skett. Om det skäligt, skadeståndär mänt för den kränkningsom
kan skadeståndet ellersättas lagbrottet innebär.ner som
helt falla bort.

Det allmänna skadeståndet skall be-
tillstämmas skäligt belopp efterett

helhetsbedämning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas den skade-ävenutan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i
vad mån den skadeståndsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas Iagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Om det skäligt, såvälkan eko-är
nomiskt allmänt skadeståndsom

ned eller fallasättas helt bort.
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27§

1974371lagenenligt21-26 §§ handläggstillämpningMål omavom
arbetstvister.irättegången

anledningmednågon för talanOmanledningmedtalanF örs av upp-
avskedande,elleruppsägningskall 34avskedande,ellersägning av

§§ la-5144-49 och§ 42,skall 41,§§, andra383735och
anställnings-§§ 1 9XX XX39-42andra meningen,stycket omgen

I frågatillämpas.skydd§ andrastycketförsta43 annanomsamt
§§ la-64-66 68ochtillämpastalanstycket lagenoch andrameningen

1976580 medbestäm-anställningsskydd198280 omgenom
arbetslivet.mande ifrågadelar. Itillämpligagälla i om

64-66 ochtillämpastalanannan
med-1976580§§68 lagen om

påarbetslivetbestämmande i mot-
svarande sätt.

kraft denilag träderDenna

till-preskription skall baraskadestånd ochbestämmelsernaDe omnya
inträffathänför sig till haryrkandetomständighetdenlämpas somom

bestämmelsema.äldredefall tillämpasIikraftträdandet.efter annat
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0 Förslag till

Lag ändring i jämställdhetslagenom
1991433

Härigenom föreskrivs det 24-27 och 53 §§ jämställdhetslagenatt
1991433 skall ha följande lydelse.

24§

Diskrimineras arbetstagare något otillåtetsätten är enligt 18-som
20 §§ bestämmelse i avtal med arbetsgivarengenom elleren ett genom

arbetsgivarenatt säger avtal eller vidtar sådanettupp rätts-en annan
handling, skall bestämmelsen eller rättshandlingen förklaras ogiltig, om
arbetstagaren begär det. Vad har gäller inte 23 § till-som sagts närnu är
lämplig.

§Av 53 följer bestämmelser iatt
lagen 19XXXX anställnings-om
skydd skall tillämpas i vissa fall.

25§

Om könsdiskriminering sker Om könsdiskriminering skerge- ge-
arbetsgivaren på någotattnom sätt arbetsgivaren på någotattnom sätt

otillåtet enligtär 16 eller §17 otillåtetsom enligtär 16 eller 17 §som
någon eller några framförutser någon eller några framförutseren en

eller flera kön, skall eller fleramotsattav kön, skallar- motsattav ar-
betsgivaren betala skadestånd till betsgivaren betala allmänt skade-
den eller de diskriminerade för den stånd till den eller de diskriminera-
kränkning diskrimineringen de för den kränkningsom lagbrot-som
innebär. innebär.tet

Om flera diskriminerade i sådant fall begär skadestånd,ett skall skade-
ståndet bestämmas bara dem hade blivit diskrimineradsom om en av samt
delas lika mellan dem.
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26§

diskriminerasarbetstagareOmdiskriminerasarbetstagareOm enen
enligtotillåtetnågotenligt ärsättotillåtetpå något är somsätt som

tillarbetsgivarenskall18-20 §§,beta-arbetsgivaren§§, skall18-20
ekonomisktbetalaför arbetstagarentill arbetstagarenskadeståndla
förlustför denskadeståndochuppkommerförlust somden som

skadeståndallmäntochuppkommerdiskrimi-kränkningför den som
lagbrottetkränkningdenförinnebär.neringen som

innebär.

bestämmelser i§ följer53Av att
anställnings-19XXXXlagen om

fall.vissaskall tillämpas iskydd

27§

förarbetstagare utsättsOmför tra-arbetstagare utsättsOm tra- enen
skalli 22kasserierskall22ikasserier avsessomavsessom

be-till arbetstagarenarbetsgivarentillskadeståndbetalaarbetsgivaren
denförskadeståndallmänttalakränkningför denarbetstagaren

innebär.lagbrottetkränkninginnebär.trakasserierna somsom

53§

anledningmedför talannågonOmanledningmedför talanOm någon
anställningsavtaluppsägningavskedande,elleruppsägning avavav

avskedande,§ med anledning§§, 38 eller373534 ochskall av
§§ la-5144-49 och42,skall 41,39-andra meningen,stycketandra

anställnings-19XXXX§ stycket§§ första4342 omgensamt
skydd tillämpas.stycketandraochandra meningen

anställnings-198280lagen om
skydd tillämpas.
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Denna lag träder i kraft den

2. De bestämmelserna skadestånd och preskription skall bara till-nya om
lämpas den omständighet yrkandet hänför sig till har inträffatom som
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat
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1 Utredningsarbetet.

1 1 Direktiven
. .

Regeringen fastställde direktiv för beslut den 19 decembeross genom
1991 dir. 1991118. Enligt direktiven i uppdrag görages attoss en
översyn medbestämmandelagen och den centrala arbetsrättsligaav lag-
stiftningen i övrigt. De övergripande målen för vårt arbete skall enligt
direktiven åstadkommaattvara

enklare bestämmelser-
ökade möjligheter till information och inflytande för den enskilde- ar-
betstagaren, samt

förskjutning informations- förhandlingskontaktemaochen till detav--
lokala planet.

Direktiven vidare vi skall lägga fram förslagatt har positivaanger som
effekter både i enskilda företag ioch den svenska samhällsekonomin samt

vi särskilt skall beakta de mindre företagensatt intressen. I direktiven an-
förs därutöver följande.

Bakgrund

Den arbetsrättsliga lagstiftningenfrån 1970-talet

Under 1970-talets början inleddes reformarbete på arbetsrättensområdeett
ledde till förändringar lagstiftningen.som stora av

Lagen 1974 12 anställningsskydd anställningsskyddslagen och lagenom
1974 13 vissaanställningsfrämjande åtgärder främjandelagenom trädde i
haft den juli1 1974.

Den julil 1974 trädde också lagen 1974358 facklig förtroendemansomställning på arbetsplatsenförtroendemannalagen i Icmft.

Den år 1971 tillsatta arbetsriittskommitténavlämnadei januari 1975 betänkan-
det SOU 19751 Demokrati arbetsplatsen.Betänkandet innehöll för-ettslag till lag förhandlingsrätt och kollektivavtal skulleny om gäl-ersättasomlande lagstiftning området. Förslaget kom bilda utgångspunkt föratt rege-ringens och riksdagens beslut lagen 1976580 medbestämmandeiom omarbetslivet medbestämmandelagen. Samtidigt beslöts lagen 1976600 om
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offentlig anställning LOA. Den lagstiftningen trädde i kraft den 1janu-nya
1977.ari

Arbetstagarinflytande kom också till stånd lagstiftning. Lagengenom annan
1972829 styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och eko-om

föreningarnomiska trädde i 1972.kraft den 1 april Den från och medersattes
den l juli 1976 lagen 1976351 styrelserepresentation för deav om

ianställda aktiebolag och ekonomiska föreningar. Lagen 1976355 om
styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut försäkringsbolagoch
trädde också i kraft juli 1976.den 1

Ytterligare några arbetsrättsliga lagar tillkom slutet 1970-taletmotsom av
elleri början 1980-taletbör i detta sammanhang.nämnasav

En rättegångenlag i arbetstvister 1974371 arbetstvistlagenny om - -kraft 1974.trädde den 1juli

Genom semesterlag1977480, trädde i kraft den januari 1978,1en ny som
fick alla arbetstagare till fem veckors Samtidigt förstärktesrätt semester. ar-
betstagarnasinflytande förläggningenöver semestern.av

Den januari 1975 19749811 trädde lagen arbetstagares till ledigheträttom
för utbildning studieledighetslagen i kraft.

Den juli 19781 trädde arbetsmiljölag 19771160 ikraft.en ny

Från och med den 1januari 1977 fick arbetstagarna 197680lagengenom
till föräldraledighet till längrerätt ledighet irätt sambandmed barns fö-om en

delse. 19791118Lagen jämställdhet mellan kvinnor och i arbetsli-mänom
jämställdhetslagen trädde i kraft den juli 1980.1vet

Utredningar efter 1970-ta1etsreformer

Medbestämmandelagen

Redan före medbestämmandelagensikraftträdande uppdrogs särskilden
kommitté fortsätta utredningsarbetet på det arbetsrättsliga området. Iatt ut-
redningsuppdraget ingick bl.a. driva lagstiftningsarbetet vidare i vissa frå-att

Nya arbetsrättskommittén NARK slutredovisade sitt arbete be-gor. genom
tänkandet SOU 198260 MBLi utveckling. Kommittén föreslog inte någon

lagstiftning. Betänkandet innehåller översiktlig redovisning antalny en ettav
centrala frågor inom det arbetsrättsligaområdet.

Anställningsskyddslagstifmingen

Under de sista åren 1970-talet gjordes allmän anställnings-översynen av
skyddslagstiftningen. Detta arbete ledde till lag lagen 198280att en ny -anställningsskydd 1974års lag. Den lagen trädde i kraft denersatteom nya-april 1982.Samtidigt1 gjordes vissa förändringar i främjandelagen.

Den anställningsskyddslagen i väsentliga hänseendenöverensstämmernya
med den tidigare. viktigasteDe nyheterna det öppnades möjlighetattvar en

anställa arbetstagare på och korttidsanställa vid tillfälligatt attprov
arbetsanhopning.
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Förtroendemannalagen

Genom lagändring år 1990 regionala fackliga förtroendemän tillrätten gavs
tillträde till arbetsplatseräven där de inte själva är anställda och rätt att vara
verksamma där. Kostnaderna skall bäras de fackliga organisationernaav
själva. Andringen 19901039 i förtroendemannalagen trädde i kraft den 1
januari 1991.

Annan lagstiftning

De både frånlagarna år 1976 styrelserepresentationför anställdaom ersattes
från och med den januari1 1988 19871245lagen styrelserepresen-av om
tation för de privatanställda

Den 23 maj 1991beslutaderiksdagen jämställdhetslag 1991433.om en ny

Som resultat bl.a. arbetsmiljökommissionens betänkande SOUett av
199049 Arbete och hälsa beslutaderiksdagen den 28 maj 1991om nya reg-
ler rörande arbetsmiljö och rehabilitering SFS 1991677 rehabilite-samt
ringsersättning SFS 19911040.

I allt väsentligt gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen bådeden privata och
den offentliga sektorn.

Nu aktuella lagstiftningsfrâgor

I 1990april tillkallade arbetsmarknadsministem på regeringens uppdrag en
särskild förutredare lägga fram förslag syftade till förbättra för-att attsom
handlingsformema och spelreglerna den svenskaarbetsmarknaden.Denna
utredning, löneförhandlingsutredningen, lade februariiantog namnetsom
1991 fram betänkandetSOU 199113 Spelreglema på arbetsmarknaden.På

områden nämligen det gäller medlingnär och skadeståndett vidpar -olovliga strejker lade löneförhandlingsutredningen fram direkta lagförslag.-I andra frågor lade utredningen fram principförslag föreslogeller fortsatt
utredningsarbete.Remissbehandlingen betänkandethar nyligen avslutats.av
Frågorna under beredning i regeringskansliet.är

Som framgår propositionen 19919251 småföretagspolitikav om en ny
kommer regeringen lägga fram förslag till riksdagen väsentligatt ett om en
höjning skadeståndetför deltagande i olovlig stridsåtgärd den s.k. två-av
hundrakronorsregeln.

Produktivitetsdelegationen lade i oktober 1991 fram betänkandet SOU
199182 Drivkrafter för produktivitet och välstånd. I betänkandet föreslåsen
rad åtgärder skall stärka produktiviteten i Sverige. Betänkandet remiss-som
behandlasför närvarande.

Nu aktuella utredningar

På uppdrag regeringen tillkallade civilministem i oktober 1989 särskildav en
utredare för LOA dir. 198950. Oversynenöver skall bl.a. syfta tillatt se att
skapabättre förutsättningar för förnyelse den offentliga sektorn och störreav
överensstämmelse med lagstiftningen arbetsmarknaden i Utred-stort.
ningen arbetar under LOA-utredningen C 198907. Dennamnet väntas
lägga fram sin slutrapport under våren 1992. [LOA-utredningen överlämnade
i 1992augusti slutbetänkandet Enklare regler för statsanställda, SOU
19 2260.]
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uppgift199004 med över-särskild utredareA1990 tillkallades attI maj en
199037. Utreda-dir.diskrimineringetnisklagstiftningsåtgärderväga mot

diskriminering ietnisklagbehovetfråganbehandlaskall motav enomren utredarenskallVidaresådan lag.förslag tillframläggaarbetslivet och en
Uppdragetdiskriminering.etnisk1986442lagenöversyn motgöra aven [Utredningem1992.år namnetutgångenföre antogredovisasskall somav 1992i septemberdiskriminering, ladeetniskåtgärderförUtredningen mot

SOUarbetslivet,idiskrimineringetniskFörbudslutbetänkandetfram mot
199296.]

1990septemberitillkalladearbetsmarknadsministerndåvarande enDen
stimu-åtgärderförtillförslaglämnauppgiftmed199002 attkommitté A att

personalutbildningvadsärskiltarbetslivet,kompetensutveckling ilera avser
personalutbild-nuvarandedenkartläggaskallKommittén199025.dir.

samhälleligpersonalutbildning,helhetsbild vuxenut-ningen avsamt ge en framtida behovenskall deVidarearbetsmarknadsutbildning. avochbildning
slutbetänkande kom-Kommitténspreciseraskompetensutveckling närmare.

SOUKompetensutveckling,199192.årsskiftetvidframläggasattmer
19927.]

undersöka199101 förAutredaresärskildtillkallades att1991februariI en
svensk lag-införas ibörocharbetstidförreglerflexibla semestermerom möjligheternaundersökaskall bl.a.19917. Utredaren att gedir.stiftning

skallUppdragetarbetstiden.deninflytande över re-löntagarna större egnaett Utredningenutredningen,nämnda1992. [Denvåren om merunderdovisas
Arsarbets-betänkandefram sittladeocharbetstidförflexibla regler semester,

1992.]199227 iSOUtid, mars

förutredare översynsärskild göratillkallades1991 av ar-augusti att en1 en
skallarbeteUtredarens199175.avseendendir.i vissa varabetsmiljölagen

1993.februariden lavslutat senast

medrättighetskommitténFri- ochkommittéi dagtillkallarRegeringen en för-negativas.k.för dengrundlagsskyddfråganutreda bl.a.uppdrag omatt tidsågodklan iskallUtredningsarbetet1991119. attdir.eningsrätten vara
underriksdagenföreläggasfråga kani dennagrundlagsändringartillförslag

1993.månaddecember

arbetslöshetsförsäkringen.utanförarbetskraften20stårI dag procent avca uppgiftutredning medtillsättaföreslå regeringendärförkommerJag att enatt
[Beslutarbetslöshetsförsäkring.obligatoriskutformningenföreslå av enatt

199224]1992, dir.februari20den

arbetsförmedlingsmonopolet bördet s.k.uppfattningregeringensDet är att
ldendet skerregeringenföreslådärför senastattavskaffas. Jag kommer att

arbetsförrnedlingsmonopoletavreglering[Utredningen av-1993.juli avom
uthyrningochförmedlingPrivat1992,novemberibetänkande avlämnadeett

1992116.]SOUarbetskraft,

Europaintegrationen

medlem-ansökaregeringen1990i decemberbemyndigade att omRiksdagen
överlämnade1991juliEG. Den 1gemenskapeneuropeiskai denskap

medlemskap.ansökanSverige sin om
delbundetframtid komma stordärför inomkan av enSverige att varasnaren förhandlingarna1991 slutfördesUnder höstenregelverk.EGs internaav Samarbetsom-ekonomiskteuropeisktEFTA-ländernaEG ochmellan ettom
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fritt skall kunna sigochEES kapital, tjänster röraråde där personervaror.
i kraft den 1januariEES-avtal skall trädaAvsikten äröver gränserna. att ett

1993.

följa EGsSverige de delaråtar sigföreståendeEES-avtaletGenom det att av
i EGs inre marknad.för deltaganderelevantabedömtsregelverk harsom

området. Det direktivetarbetsrättsligapåingår direktiv det ärDäri renttre
187 skydd för arbetsta-direktivet 77uppsägningar,129 kollektiva75 omom

80987direktivet skyddföretagöverlåtelserättigheter vid samt omavgares
arbetsgivarensinsolvens.för vidarbetstagarna

91533 arbets-nämligen1991 direktiv,Den 14 oktober ett nytt om enantogs
anställnings-villkoren förarbetstagarnainformeragivares skyldighet att om

anställningsförhållandetellerkontraktet

översynBehovet av en

finns brister i den arbets-tydligt detdet blivit alltmerår harUnder attsenare
genomfördes för arbetsta-1970-taletsreformerrättsliga lagstiftningen. att ge

anställnings-arbetsplatsenochinflytande på störreinformation ochgarna mer
med deraseffekter intedock haft överenstrygghet. Lagarna har stämmersom

byråkratisksamarbetsformer och be-till forrnaliseradesyfte. De har lett en
förändrat dettainte i grundenkollektivavtal träffats harDeslutsprocess. som

information ochmöjlighet tillfortfarandeförhållande. Många anställdasaknar
kan ha medfört hinderanställningsskyddetstarkainflytande och det att

fåför har svårt arbete.arbetsmarknaden demkomma in attsom

dåligtsvåröverskådliga och iblanddessutomarbetsrättsliga lagarnaDe är an-
i både den privata och denhöjd produktivitettill 90-talets kravpassade

uppstå på mindre arbetsplatserSärskilda svårigheter kanoffentliga sektorn.
få återverkningar på verksarnhe-kanflexibilitet i regelsystemetdär bristen

därmedpå lönsamheten.ochten

och företag.förutsätter bådesmånäringslivEtt starkt stora

samtidigt ägandetochmotverkas kartellerGenom mångamindre företag som
betydelsefullföretagen spelarnäringslivet sprids. De mindreinflytandet i en

ocksåupprätthållas. De harkonkurrens skall kunnaroll för sund storatt en
teknik.och tillämpningproduktutveckling, innovationerbetydelse för av ny

utvecklas vid konjunk-förmåga sig ochMindre företag har bättre att anpassa
samhällseko-därigenom tillföretag. De bidrarturväxlingar göraän attstora

intearbetsrättsliga regelsystemetviktigt detnomin mindre sårbar. Det är att
effektivi-möjligheter till fortlevnad ochför företagensskaparonödiga hinder

tet.

de arbetsrättsliga lagarna behöverenighet i riksdagenDet råder bred attom
betänkandetarbetsmarknadsutskott konstaterade iRiksdagensöver.ses

arbetslivet det behövs allmän19909lAU6 Medbestämmande i att en mer
anställnings-199192AUl Medbestämmande ochl betänkandetöversyn.

tillfredsställelseförklarar utskottet medskydd stor attatt enman serm.m.
till stånd.sådan skall kommaöversyn nu

uttalat förväntningarl99192AU2 arbetsmarknadsutskottetI betänkandet har
arbetsrättsligaingå detledighetslagama skall i översynävenatt av re-en

företagen ihämmande inverkan på ocheftersom kan hagelsystemet de en
uppfattning härvidlag. Ensmå företagen. delar utskottetssynnerhet de Jag

sammanhang.isådan bör emellertid skeöversyn ett annat
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Utredningsuppdraget

Allmänt

Det här första gången de centrala arbetsrättsliga lagarna iär över ettsom ses
sammanhang.Det vikti kommittén på de möjligheter dettaär taratt vara ger

samordning, förenkling.till avreglering och

innehållaArbetsrätten bör bestämmelser skall kunna tillämpassom av en-
skilda arbetsgivar-individer och arbetstagarsidan.Kommitténs arbetebör
syfta sådanförenklingtill reglerna de kan läsas förståsochattaven av ar-

inte juridiskbetsgivare och arbetstagare har särskild utbildning.som
efter fram förslagKommittén bör lägga bestämmelsernasträva göratt som

lätta tolka. Det viktigt tyngdpunkten förskjuts från det formellaäratt att
förfarandet till materiella innehåll.reglemas

En viktig utgångspunkt för kommittén bör till de intressenattvara se som
bäst den enskilde arbetstagaren.En metod för få till ståndatt ettgagnar mer

medinflytande informationreellt kan alla arbetstagare tillrättattvara ge om
betydelse för arbetssituation. Kontakternabeslut har deras mellan före-som

arbetsgivare såträdare för och arbetstagarebör långt det möjligtär äga rum
lokalt mellan verklig förhållandenhar kännedom bety-personer som om av
delse för de diskussioner förs. enskilde fårDen arbetstagaren på så sättsom
möjlighet sin i förhandlingssammanhang.hördgöra röstatt

En viktig utgångspunkt för kommitténs arbete belysa de arbets-är attannan
rättsliga lagarna arbetsmarknadspolitiskt förslagperspektiv. Deettur som
läggs skall flexibel arbetsmarknad och ekonomiskunderlätta goden ut-en
veckling.

Kommittén bör ha frihet själv och analysera olika frågeställ-stor att ta upp
ningar problem träffar på. Kommittén också frihetoch den bör ha storsom

det gäller uppläggningen arbetetoch formerna för samverkan mednär av ar-
betsmarknadensparter.

Även frihet vill jagkommittén skall arbetaunder peka på någraområ-storom
den det analyserar Därefterangeläget den kommer jagär närmare.attsom
också särskilda rubriker någraspeciella frågor.underatt ta upp

Vägledande för kommitténs arbete bör förslagen, liksom denattvara nuva-
lagstiftningen, princip omfattarande i skall hela arbetsmarknaden.Självfallet

kan det dock för den offentliga sektorns del bli nödvändigt delmed en spe-
ciella och lösningar, främst med hänsyn till politiskaöverväganden denatt
demokratin alltid måsteha övergripandeoch stark ställning.en

Arbetstagarinflytande

Medbestämmande

Kommittén bör analyserahur inflytandereglema i lagstiftningen fungerar och
föreslå effektivarehur och lokalt förankrat medbestämmande kanett mera
åstadkommas.En viktig uppgift undersökahur den enskilde arbetstaga-är att

inflytande kan stärkas.rens

Medbestämmandelagenstillämpningsområde m.m.

Medbestämmandelagen enligt § tillämplig förhållandetl mellan arbets-är
givare och arbetstagare. Under år har det förändringarskett detnärsenare
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gäller formerna för arbetsgivares bedriva sin verksamhet. Detsätt gälleratt
inte minst inom den offentliga föreningsektorn.Detta -i med den vidsträckta
tolkning begreppetarbetstagarefått i rättspraxis det angelägetgör medsom -förnyad analys vad skall med arbetstagare i lagen. Kom-en av som avses
mittén bör arbetstagarbegreppetbehöveröverväga klargöras eller föränd-om
ras.

Ett särskilt problem diskuteradesvid medbestämmandelagens LOAsochsom
tillkomst hur skall dra mellan beslutär gäller offentligan-gränsenman som
ställdas arbetsförhållandenå sidan och politiska övervägandenå den and-ena

förarbetenaAv framgår frågan den offentliga verksamhetensmål,attra. om
inriktning, omfattning och kvalitet skall falla inom det politiska be-anses
slutsområdet prop. l975f6105 Bilaga 2 150 m.fl..s.

Kommittén bör i samarbete LOA-utredningen,mednära arbetatmedjustsom
dessaproblem, avgränsningen tillämpningsområdetöverväga för med-om av
bestämmandelagenkan formuleras på bättre så arbetstagareinomsättett att
den offentliga sektorn inte får möjligheter andra till påverkanstörre i denän
politiska beslutsprocessen.Det dock märka det s.k. särskildaär huvud-att att
avtalet för den offentliga sektorn fungerathar precis Inteavsett. ettsom
ärende dess tillämpning har sålunda kommit hittills. Kommittén börom upp
också inte alla regeringsärendenböröverväga undantasfrån tillämpnings-om
området för medbestämmandelagen i varje fall reglerna förhandlings-om-skyldighet Det kan inte rimligt handläggningen regeringensattvara av egna
ärenden skall beroende existensen kollektivavtal förettvara av av
närvarandeMBA-R.

Förhandlings- och infomtationsrätten

Till de bestämmelser kommittén bör särskild uppmärksamhetägna hörsom
medbestämmandelagens förhandlingregler till och information.rättom

En brist i medbestämmandelagen arbetstagare inte medlemmarär äratt som
någon organisation saknar förvägi få information beslut harrätt att om som
betydelse för deras arbetssituation. Kommittén bör undersöka möjligheterna

få till stånd informationsskyldighet riktar sig direkt till de anställdaatt en som
inteoch baratill eller flera fackliga organisationer.en

Förhandlingsskyldigheten enligt §11 bör gälla alla fackliga organi-gentemot
sationer har medlemmar på arbetsplatsen de har kollektivavtalsom oavsettom
eller inte. En viktig förutsättning bör dock organisationen har med-sattvara
lemmar i någon väsentlig mån berörs frågan.som av

Något kritik det omfattande tillämpningsområdemött är reglernasom som om
den primära förhandlingsskyldigheten kommit få rättspraxisatt genom
området. Förhandlingsskyldighet enligt §11 har föreliggat.ex. ansetts om
beslut chefstillsättningrörande och fastställande budget. Kommittén börav
komma med förslag tydligt tillämpningsområdet försättavgränsaettsom
den primära förhandlingsskyldigheten och inskränker den till beslutatt avse

verkligen innebär något betydelse för arbetstagarna arbets-som storav
platsen.

Enligt 14 20 § medbestänrmandelagenskall förhandlingsskyldighetresp. en-
ligt 11-13 §§ informationsskyldighetoch enligt 19 § i första hand fullgöras

de lokala arbetstagarorganisationema. Om det inte finns någon lokalmot
facklig representation bland de fullgörsanställda, skyldigheten gentemot en
facklig företrädare inte anställd arbetsplatsen. finnsär Det anledningsom

denna ordning i fråga.sätta Kommittén bör föreslå förändringaratt som
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för arbetstagarnaförhandlingsrättochinformations-bättre garanterar
arbetsplatsen.

skallprincipervilkasammanhangdetta ärbelysas ifråga börEn somsom
information ochtillgällerdet rättinom koncern närför arbetstagarnagälla en

koncemledningen.fattasbeslutförhandling avsomom

koncern. Redanbegreppet ärinnebördendiskuteravidareKommittén bör av
ske koncembegreppetsborderiksdagen1980förklarade översyn ut-att aven

ianslutandelagardärtillanställningsskyddslagenochformning i samt semes-
fick ankommariksdagen det39. Enligt30,1980814 rskr.LUterlagen s.

Kommit-översynsarbetet.förformernabestämmaregeringen närmareatt
koncerninnebörden begreppetanalyserabakgrundenbör dentén avmot

frågan hur deanslutandedärtillbehandla denochinom arbetsrätten om
i5050-bolag juridiskeni s.k.skall tillämpasreglerarbetsrättsliga person

har hälftenägarföretag rösternafriståendetvå juridisktvartderavilken avav
eller andelar.samtliga aktierfor

Tolkningsföreträde

harinnebär arbetstagarpartenmedbestämrnandelagen33-37Reglerna i att
råder tvistdåvissa situationer detiavtalet skall tolkasbestämmahurrätt att

i NARKs be-Som redovisatsslutligt hartvistenfram till dess prövats.
paragraferna konstrueradeutveckling198260 MBL iSOU ärtänkande

föreslå förändringarKommittén börsvåröverskådligtochkomplicerat sätt.ett
tillämpa.lättarereglernagör attsom

Facklig vetorätt

förhandlings-primärmedbestärrunandelagen38-40 §§iBestämmelserna om
arbetskraft inteanlitararbetsgivarenfackligskyldighet och vetorätt när som

tillämpningen. Detpraktiskaiproblem denvållat vissaanställs har nyss
problemenanalys198260 ingåendeSOUbetänkandetnämnda avupptar en

för lösa dem.tillvägagångssättolikaoch attav

i dagfackliga organisationernadeutnyttja sinkunna vetorätt görFör enatt
avtal ellerlag ellerförväntas brytakanbedömning entreprenören motav om

avtalsområde.inomgodtagbartallmäntvad är parternassom

ifråga-möjlighet till kantillämpning dessadenNuvarande regler och gersom
personalen bördenöverträdelsereventuellaEntreprenörenssättas. mot egna

skatte-eventuella brottorganisationer ochfackligabevakas dess motav egna
förfarande.rättsligtnormaltbeivrasregler bör genomm.m.

mindreför mångaorimliga konsekvenserfåtttillämpning harLagstiftningens
etableringsfriheten.begränsningkommitföretag haroch utgöraatt aven

förutsätt-38-40 §§ och utredaförturdärför medKommittén skall överse
fackligaavskaffande denför vetorätten.ningarna ett av

anställdaföretagBlockad utanmot

på förbudsammanhang kravi olikahar detUnder årens lopp motrests
företag däranställda ellerenskilda företagblockader riktas motutanmotsom

arbetar.familjemedlemmarendast

anställ-fram kollektivavtalstridsåtgärd förhandlaRätten med hot omatt om
inomrättigheternatill grundläggandehör deför arbetstagareningsvillkor ar-
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internationella konventioneri antalDen också garanteradbetsrätten. är ett
Sverige ratificerat.som

har bestämmavilka stridsåt-arbetsmarknadenden frihet påMed attparterna
följer för det ingreppskall tillgripasi olika lägengärder ett attansvarsom

vill uppnå.proportion till de resultatinnebär står i rimligstridsåtgärden man
företag harmeningar i fråganibland kan råda deladedetAven ettom an-om

företag i vilka endastenmansföretag ochinte, får blockadställda eller mot
orimlig åtgärd.bakgrundfamiljemedlemmar arbetar dennamot ansesvara en

förslag till förbud sådanaförtur komma medKommittén skall med ett mot
blockader.

för närvarande inom regerings-konfliktåtgärder i övrigt beredsReglerna om
uppgift föränd-därför inte ha i andrakansliet. Kommittén skall övervägaatt

§§ medbestämmandelagen.ringar i 41-52

och arbetsmiljölagenmedbestärnmandelagenFörhållandet mellan m.m.

Även samverkanarbetsmiljöområdet innehåller reglerlagstiftningen på om
ochDet reglerna skyddsombudarbetsgivare och arbetstagare.mellan är om

19771160.6 arbetsmiljölagenskyddskommittéeri kap.

omfattar i viss mån frågorförhandlingsreglerMedbestämmandelagens som
arbetsmiljölagens samverkansregler. Iinom förkan behandlasäven ramen

utveckling finns redovisning berö-SOU 198260 MBL ibetänkandet en av
framhålls där det inte gårmellan de bådalagarna.Detringspunktema attatt

förfarandereglema i den eller den andra la-mellanförhand dra gräns enaen
samförstånd deintresse i motverkaDärför ligger det i båda attpartersgen.

måsteiaktta två regelsystem.uppstårolägenheter att mansom genom

199049betänkande SOU ArbeteArbetsmiljökommissionen föreslog i sitt
arbetsrättslig bl.a. skulleoch hälsa det skulle göras översynatt om-somen

arbetsrniljölagens och medbe-frågorna bättre samordning mellanfatta om en
Riksdagen har ställt sig bakom dennasamverkansregler.stämmandelagens

302. Kommittén bör1990912140 128, AU 22, rskr.uppfattning prop. s.
förhållandei arbetsmiljölagen och derasdärför samverkansreglemaöverse

föreslå ändringarinflytanderegler detill medbestämmandelagens samt som
föranleds översynen.av

juli1990233 trädde i kraft den lGenom ändring i arbetsmiljölagen somen
medverka i skyddsar-1990 elevskyddsombudñck elever s.k. rätt attgenom

har i betänkandetRiksdagens utbildningsutskottbetet på arbetsstället.
vid den198990UbU28 anledning propositionen uttalat detmed attav

förutsättningar för ele-bör skapaskommande arbetsrättsliga översynen att
skyddskommittén.skall förslagsrätt iförutom yttranderätt även gesverna
240. Kommitténuttalande rskr.ställt sig bakom utskottetsRiksdagen har

fråga.bör behandla dennaäven

Styrelserepresentationslagen

arbetstagarorganisationstyrelserepresentationslagenhar den lokalaGenom
företagetmöjlighet arbetstagarrepresentan-har kollektivavtal med att utsesom

medbestämmandela-sambandmed denteri styrelsen. l översyn görssom av
styrelserepresentationslagen.ändringar ikommitténbör ävenövervägagen

till styrelserepresentation för andrabör kommitténBl.a. ävenöverväga rätt
sådan har kollektivavtal med arbetsgivaren.arbetstagarorganisationerän som
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införa styrelserepresentationslagenKommittén bör krav iöverväga ettatt att
i företaget styrelse själv skallden arbetstagarnarepresenterarsom vara an-

ställd i företaget. vidare förändringar i 13 § enligtKommittén bör överväga
vilken arbetstagarrepresentant har och delta inärvararätt atten

iöverläggningar redan ärende skall styrelsen förberedsavgörasnär ett som
särskilda eller befattningshavarei företaget.styrelseledamöterav

En jämförelse bör vad gäller i fråga personalföreträdaremed igöras som om
statliga eller kommunala styrelser.

AnrtåIlningsskyddslagstyftningen

Allmänt

Anställningsskyddslagen har haft vissa effekter inte stämmer överenssom
med lagens syfte. Kommittén bör kartlägga hur lagen tillämpats läggaoch
förslag bättre anpassadtill både de och mindre företa-den degör storasom

förhållanden.gens

På det medbestämmandelagenbör kommitténgällernärsättsamma som ana-
rättspraxislysera hur uttrycket arbetstagarehar tolkats i och detöverväga om

behöver klargöras eller förändras.

Tillfälliga anställningar

En princip i anställningsskyddslagen anställningar skall tills vi-gällaär att
dare. Genom den lagen från år 1982 utvidgades möjligheterna till tillfäl-nya
liga anställningar. Det blev möjligt för arbetsgivaren någonextraanställaatt
vid tillfällig arbetsanhopningeller provanställa för utrönaatt atten en person

denne lämplig för fortsatt anställning.ärom

tillfällig ofta underlätta förEn anställning kan få fästeattsvagagrupper ar-
Kommittén utvidgningarbetsmarknaden. bör anställa nå-överväga rätten att

tillfälligt. Det enligt 5 § 3 tillåtet extraanställa arbetstagare detär närattgon
uppstår Anställningtillfällig arbetsanhopning. och fåren av en sammaperson
dock inte månader under tvåårsperiod. Kommittén böränavse mer sex en

utvidga den tillåtna tiden för sådananställning.överväga att

Genom 6 § fårprovanställning enligt bådearbetsgivaren och de redanen an-
ställda arbetstagarnaunder tid högst månader möjlighet avgöraatten av sex

nyanställd lämplig för Fråganarbetet. provanställningärom en person om
kommittén förtur.bör behandlamed Panema på arbetsmarknadenkan genom

kollektivavtal slutits eller godkänts central arbetstagarorganisationsom av
komma kortare tid för provanställning eller begränsning iöverens om annan
möjligheterna till sådananställning. Därför möjligheterna tillären provan-
ställning fortfarande begränsade delar arbetsmarknaden.av

En förutsättning för provanställning verkligen fyllaskall kunnaatt en en
funktion pågå så långden kan under tid arbetstagarenverkligen fåratt att
möjlighet sin föreslåvisa duglighet. Kommittén skall lagändringar påatt som
olika vidgar möjligheten till provanställning, tillåta längresätt t.ex. attgenom
prövotid.

Avbrott för ledighet under pågåendeprovanställning kan ibland göraen att
arbetsgivaren blir osäker arbetstagarens ochkompetens därför inte låter
anställningen övergå i tillsvidareanställning. Kommittén bör därför över-en

förändringar 6 §i det möjligt förlängaväga provanställningengör attsom
tjänstledigtden anställde blir sjuk, eller En sådanändringtar tarom semester.
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skulle kunna provanställningsmöjlighetengöra användbar vilket skullemera
för arbetssökande har svårt komma pågynnsamt arbetsmark-vara attsom ut

naden.

Kommittén bör oförhindradäven andraöverväga frågor med anknyt-attvara
ning till möjligheten anställa arbetstagareför begränsadtid, med hänsyns-att
tagandesärskilt till de företagensminsta situation.

Saklig grund

En viktig princip i anställningsskyddslagen, vilken regeringen ställerannan
sig bakom, är uppsägning från arbetsgivarens sida skall sakligtatt en vara
grundad. Lagstiftningen syftar inte till arbetstagaren absolut tillatt rättge enfortsatt anställning till säkerställa det måsteanföras sakligautan skäl föratt att

uppsägning så starka de verkligenär motiverar arbetstagarenen som att att
förlorar sin anställning.

Regelverket kring uppsägningoch avskedande dock så utformatär forma-att
liefel från arbetsgivarens sida i antal uppmärksammade fall har gjortett att
uppsägningeneller avskedandethar strida lagen, arbets-ansetts mot trots att

gjorttvekan sig skyldig till något bort ledatagaren tillutan uppsägningsom
eller avskedande.Sådanahändelserkan medverka till undergräva allmän-att
hetens förtroende för lagstiftningen. Kommittén bör därför prövautform-
ningen de formella reglerna vid uppsägning och avskedande.av Aven omförutsättningarna för uppsägning och avskedandeäri huvudsak tillfredsstäl-
lande bör kommittén oförhindrad lägga fram förslag till eventuelltvara att
möjliga förändringar i dennaäven del.

l detta sammanhangbör särskilt det i lL0snämnas konvention nr 158att
uppsägning arbetstagarepå arbetsgivarensinitiativ finns bestämmelserom av
vad skall giltigt skäl för uppsägning.om som ansesvara

Turordning m.m.

Enligt 22 § i anställningsskyddslagen skall arbetsgivare iaktta vissaen tur-ordningsregler vid uppsägningpå grund arbetsbrist. Dessaregler kan vållaav
problem, särskilt i små och medelstoraföretag.

Vid driftinskränkningar det angelägetär både för företaget och för dessan-ställda den arbetsstyrka blir kvar fåratt sammansättningsom gören som enfortsatt effektiv verksamhet möjlig. Lagens regler innebär det anställ-äratt
ningstidens längd fäller utslaget arbetsgivarennär skall beslutasom om vemskall Reglernasägas emellertidär dispositiva såsom avvikelser kanupp. att

kollektivavtalgöras har slutits eller godkänts centralgenom arbetsta-som av
garorganisation.

Kommittén bör kartlägga den praxis gäller för från turordnings-som avsteg
reglerna kollektivavtal och bör därvid särskildägna uppmärksamhetgenom
förhållandena i de mindre företagen. Kommittén bör därefter föreslå erforder-
liga lagändringar utifrån det allmänna syftet främja väl fungerande företagatt

kan anställningstrygghet.som ge

Kommittén böri de hittills nämndasammanhangenuppmärksammade delvis
avvikande förhållanden råder inom den statliga delen arbetsmarkna-som avden och följer regeringsformens och LOAs särskilda kravsom vid rekry-av
tering och befordran statsanställda.av
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Fräntjandelagen

arbetsmiljölagenändringar i1991 vissai majbeslutadeRiksdagen om
rehabiliteringsansvar prop.arbetsgivarensgäller19771160 som

anledning dedärförfinns över302. Det1990912140, AU22, rskr. att se
arbetstagareochför äldregäller åtgärderfrämjandelagenbestämmelseri som

tillförslagKommittén bör lämnaarbetsförmåga.med nedsattarbetstagare
hänseenden.lagändringari dessa

främjandela-allmänockså översyningåruppdrag görakommitténsI avatt en
gen.

örtroendemannalagenF

fråntill ledighetförtroendemännenfackliga rättdeFörtroendemannalagenger
förtroendemännenoch skyddaruppdragfackligtfullgörandeförarbetet av

förtroendemannala-viktigtDetverksamhet.fackliga ärintrång i deras attmot
styrelserepresentation.ochmedbestämmandetill reglernaanpassadär omgen föreslår i dessalagardenförändringarhur deKommittén bör överväga som

ocksåKommittén börförtroendemannalagen.ibestämmelsernaskall påverka
detta§ ochi lagens l övervägaverksamhetfackliganalysera begreppet om

viktigt begreppetDetutfomming.annorlunda ärfåbehöver att tarbegrepp en
jag tidigareSom nämntarbetsplatserna.enskildapå deförhållandenasikte på

Be-sammanhang.iledighetslagstiftningen bör överjag annatettsesattanser sådockledighet har närafortroendemannalagenstämmelsernai ett sam-om
bör hörademarbetstagarinflytande översynenmed reglernaband att avom

kommittén.uppgifterna för den härtill

IagsnjiningenarbetsrättsligaSanktionsregler dent

vartill kommeromfattande regelverk,lagstiftningenarbetsrättsliga ärDen ett
såöverblickasvårtkollektivavtalen. Det ärsker ireglering ettden attsom

detaljer. minst gällerIntedet i alla dessefterlevaochregelsystemomfattande
tillgång tillhanaturliga skäl inte kanföretag,mindredet egenavsom

skadeståndibland utkrävsdetRättspraxis visararbetsrättslig expertis. att
forseelser.bagatellartadetämligenföräven

vissabagatellanadebrottvidorganisationernafackligaSkadeståndtill de mot
betydelse försaknari realitetenunderrättelseskyldighetervarsel- och ensom

skadeståndenkanmindre företagfråga. Förikanenskild sättas varaperson, därförKommittén skallomsättning.förhållande till företagetsimycket stora
förändringar.föreslå behövligaochskadeståndsreglemagöra översyn aven

Europainzegrationen

området.arbetsrättsligadirektivytterligare detEG medpågår inomArbete
anpassningartill vilkaställningochfölja utvecklingenKommittén bör avta

lagstiftningen lcrävs.arbetsrättsligasvenskaden som

bedrivandeUtredningens m.m.

förslag tillpå konkretainrikta sitt arbetemöjligtsålångt detKommittén bör är
åtgärder.

nödvändigautsträckningi vissarbetsrättsliga lagarna ärBestämmelsemai de
för-till kollektivaratiñcerat. RättenSverigekonventionergrund somav

ILO-konventioner, ii flertalstridsåtgärder berörshandlingar och till t.ex. ett
mänskliga rättigheternaskydd för deangåendekonventioneneuropeiskaden
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och de grundläggandefrihetema i den sociala stadgan. till-europeiska Isamt
läggsprotokollet till den europeiska sociala finns artiklar tillstadgan rättom
medbestämmandei vissa frågor i lL0zs konvention 158och nr uppsäg-om
ning anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ visstgaranteras ettav an-
ställningsskydd. Atagandenai ratificerade konventioner skall givetvis beaktas

kommittén.av

kommitténsFör arbetegäller regeringensdirektiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare angående dels utredningsförslagens inriktning dir.
19845, dels beaktande EG-aspekten i utredningsverksamheten dir.av
198843.

Kommittén skall utvärdera gällandeoch föreslagenlagstiftning i sarrrhälls-ett
ekonomiskt perspektiv bedöma hur den påverkat i framtidenoch kom-samt

påverka strukturomvandlingen och flexibiliteten arbetsmarknaden.attmer
Kommittén skall vidare analysera redovisa effekterna sina förslagoch av ur

jämställdhetsperspektiv.ett

När det gäller frågan samordning arbetsmiljölagcns samverkans-om en av
regler informations- förhandlingsreglemamed och i medbestämmandelagen

kommittén samrådabör med den särskilde utredaren för arbets-översyn av
miljölagen 199175.dir. Kommittén bör vidare samrådamed utredningen A
19911 flexibla regler för arbetstid LOA-utredningenoch semester,om mer
C 198907, utredningen för åtgärder diskriminering 199004etnisk Amot

med den grundlagsutredning behandlarfrågan negativa för-densamt som om
eningsrätten dir. 199 19.ll

Kommittén bör den finner ändamålsenligtfortlöpande sittdet redovisaom ar-
ibete forrn delrapporter.av

Uppdraget såvitt provanställning, företagblockad anställdamot utanavser
fackligoch bör redovisas 1992.under hösten Uppdraget i övrigt börvetorätt

slutföras fore utgången år 1993.av

Inom arbetsmarknadsdepartementetfinns antal skrivelser med framställ-ett
ningar lagändringar och inom områdensynpunkter de jag här harom som
tagit Dessaskrivelser bör lämnas till kommittén.överupp.

Tilläggsdirektiv

Regeringen fattade den 21 december 1992 beslut tilläggsdirektiv tillom
Enligt tilläggsdirektiven tidigarekompletteras de meddelade direkti-oss.
såvitt gäller vissa frågor kollektivavtal, medbestämmande ochven om

anställningsskydd. I tilläggsdirektiven anförs bl.a. följande.

Kollektivavtal

Ett utmärkande drag den svenska arbetsmarknaden den omfattandeär
förekomsten kollektivavtal för förhållandenreglera på arbetsmarkna-attav

sådantden, däribland i många andra länder har reglerats i Kol-även lag.som
lektivavtalslösningar medför fördelarviktiga bl.a. regelverket kanattgenom

till de olikartade traditioner och förutsättningar råda ikan skildaanpassas som
branscheroch företag.
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Kommittén skall i sitt arbete utgå från kollektivavtal i framtidenävenatt
kommer spela betydelsefull reglera förhållandetroll för mellanatt atten ar-
betstagareoch arbetsgivare. Mot denna bakgrund bör kommittén också utgå
från kollektivavtalsbärandede fortsättningsvis måsteäven tiller-att parterna
kännas skyldigheter.särskildarättigheter och

En viktig uppgift för kommittén kartlägga i vilkenär utsträckning kollek-att
tivavtal träffas på de områden utredningsuppdraget och redasom attavser ta

någrahinder förelegat för träffande kollektivavtal.om

Medbestämmande

Kommittén har tidigare fått i uppdrag analys hur inflytande-göraatt en av
reglerna fungerar. förI redovisningen denna analys skall det ingå be-en
skrivning bestämmelsernatillämpatshur i praktiken och de komplette-av av

finns i kollektivavtal.rande bestämmelsersom

I samband med sin analys begreppet koncern bör kommittén under-ävenav
söka förändringarhur de skett bolagisering och andra formersom genom av

juridiskauppdelning olika har påverkat medbestämmandet ochpersoner
förutsättningarna kollektivavtalteckna och huruvida detta bör föranledaatt
förändringar lagstifmingen.av

Det faktiska medinflytandet för enskild arbetstagarekan i praktiken tänkasen
variera beroendepå hur avstånd det i beslutshänseendemellanärstortt.ex.
den berörde arbetstagaren företagsledningen.och Kommittén bör därför ut-

företagsorganisatoriskareda vad faktorer kan ha för betydelse för med-rent
bestämmandet inverkanoch belysa vilken lagstiftningen kan ha möjlighe-

organisatoriska förändringar arbetsplatsenåstadkomma ökatterna genom
inflytande för den enskilde.

Anställningsskydd

Kommittén anställningsskyddetbör analysera hur för närvarande fungerar
vid företagsöverlåtelser bl.a.och bakgrund svensk ekonomismot av-internationella integration reglerna på detta område böröverväga om-ändras.

Det har påståtts vanligt förekommande deltidsanställdainte blir tillfrå-attvara
gade arbetsgivare anställer någon förnär arbete på heltid.typen samma av
Kommittén förhållerbör reda det sig det sättet.ta om

Kommittén tidigarehar fått i uppdrag utformningen formellapröva deatt av
för avskedande.reglerna uppsägningoch I dettauppdrag skall ingå inte bara

bestämmelser forrnaliefelkan leda till från arbetsgivarens sidansom utan
bestämmelser kan leda till gåräven arbetstagare miste sin rättattsom en om

till fortsatt anställning till följd kort tidsfristi lagen.av en

På det gäller medbestämmandebör kommitténsätt när undersökasamma som
de förändringar bolagiseringskett och andra formerom som genom av upp-

delning olika juridiska bör föranleda förändringar i lagstift-personer
ningen.

De tillkommande uppgifterna inte innebärabör någon förskjutning tidigareav
angivna tidsplanen Jag vill betona tilläggsdirektiven avseddaäratt som en
komplettering till det tidigare givna uppdragetoch inte förändringsom en av
utredningens inriktning.
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vårt arbeteförbetydelsedirektivAndra av

till-till det allmänthänsyndirektiv har vivåraUtöver även att taegna
beak-särskilda utredare angåendekommittéer ochtilldirektivetlämpliga

åläggsdir. 198843. ViutredningsverksamhetiEG-aspektertande av
EGordning råder inomvilkenundersökadärigenom att gemensam som

våra skall vi tillvara dei förslagområdena, ochaktuellapå förde taoss
uppgiftockså tillfinns. Vi harharmoniseringtillmöjligheter att re-som

EG.till motsvarande regler inomförhåller sigförslagvåradovisa hur
därifrån, skall skälen för dettaskiljer sigvåra förslagmånOch i den

samhällseko-övrigastatsfinansiella ochredovisa deDärtill skall vianges.
till delvåra förslag den deuppkommereffekternomiska genom somsom

Om vi bedömer dettill EG-reglerna.anpassninginnefattar att upp-en
till ñ-vi lämna förslagkostnader skallstatsfinansiellaökadekommer en

eventuellaeffekternamotsvarande skallPånansiering dem. sätt av-avav
redovisas.EGs regelsystemfrånvikelser

till särskildakommittéer ochKommittédirektivvidarebeaktaAtt är utre-
199250dir. ochregionalpolitiska konsekvenserredovisadare attom

angå-kommittéer särskilda utredaresamtliga ochtillKommittédirektiv
dir. 19845.inriktningutredningsförslagensende

Delbetänkandet1 2
..

redovisasförsta itvâ Denvårt arbete iVi delathar etappenetapper.upp
fackliganställningsskydd,frågordelbetänkande ochdetta omomavser

Återstodenfamiljeföretag.ellerblockaderochvetorätt mot enmans-om
slutbetänkandet.ivårt arbete kommer presenterasattav

anställningsskydds-främsthuvudavsnitt behandlarförstaDelbetänkandets
gäl-bestämmelser i dengenomgång flertaletVi härlagen. gör nuaven

Vårai dessa delar.redovisar våra överväganden övervä-ochlande lagen
Pålag anställningsskydd.förslagi tillganden ettutmynnar en ny om

vårt lag-reglerna tillfört gällandedock deharnågra punkter över nu
behandlingi någonändringar sak ochnågraförslag närmareutanutan av

förmåner underlön och andragäller reglerna uppsäg-detämnet; om
permittering, avgång pensionmedvid rätte-ningstid eller samt omom

anställningsskyddslagentill våra övervägandenanslutninggång. I om
lagstiftning.följdändringarnågra i anknytandeföreslår vi
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våraEn uppgifter enligt tilläggsdirektiven undersöka de för-av är att om
ändringar har skett bolagisering formeroch andrasom genom av upp-
delning på olika juridiska föranleda förändringarbör i lagstift-personer
ningen. Vi lämnar i avsnitt 4.2. kortfattad redogörelse för de pågåendeen
strukturförändringama inom näringsliv och förvaltning och återkommer

dessatill frågor under våra iöverväganden delbetänkandet. Frågeställ-
harningen dock även samband med de arbetsrättsliga reglemas till-ett

lämplighet funktionoch i koncernförhållanden. På detta område kommer
reglerna medinflytandeäven i blickfånget, något särskilt hållsom som
på flerafram ställen i våra direktiv. Vi har därför detsett mestsom

ändamålsenligt koncemfrågoma till samlad behandlingatt ta i vårtupp en
slutbetänkande, och det kan därmed bli aktuellt återkomma tillatt an-
ställningsskyddet där.även

Utöver anställningsskyddet behandlar vi tvånämnts ämnen, näm-som- -
fackligligen och blockadervetorätt eller familjeföretag.mot enmans-

Även här föreslår vi lagändringar bör ske.att

skall ocksåDet dennämnas gällande lagen offentlig anställningatt nu om
innehåller flera särregler för dem arbetar hos kommuner,stat,som
landsting, kommunalförbund, församlingar, kyrkliga sarnfälligheter och
allmänna försäkringskassor, liksom hos andra arbetsgivare, anställ-om
ningen statligt reglerad.är Lagen dock föremål förär överarbetning.en
LOA-utredningen har i sitt slutbetänkande föreslagit särregleringen iatt
mycket utsträckning skall bort Enklare regler förstor statsanställda,tas
SOU 199260. Beträffande de vi i delbetänkandetämnen tarsom upp
innebär LOA-utredningens förslag fullständigt avskaffandenästanett av
särreglema för de offentligt anställda. Det föreslås dock det alltjämtatt
skall finnas regel försättande i disponibilitet och vissaävenen sär-om
skilda bestämmelser för anställda fullmakt avgångsskyldighetmed samt
avstängning och läkarundersökning grund sjukdom. När det gällerav
anställning och återanställning LOA-utredningenpekar bestäm-även
melserna i 11 kap. 9 § regeringsformen. bl.a.Där det tjäns-sägs att en
tetillsättning skall ske efter sakliga såsom förtjänstgrunder, skicklig-och

Bestämmelsenhet. innehåller också krav på svenskt medborgarskapett
vissa tjänster.för

Vi har i vårt arbete tagit hänsyn till det betänkande LOA-utred-som
ningen har lagt fram. Således har beaktat förhållandena arbetsmark-
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naden i dess helhet, våraoch förslag avsedda för både enskilda ochär
offentliga anställningar.

1 3 Arbetets bedrivande
. .

Vi inledde vårt arbete i februari 1992. Uppdraget mycket omfattandeär
och de tidsramar har ställts för vårtsnäva arbete har gjort detsom upp
nödvändigt med oavbrutet hög förstaarbetstakt. Under det halvåreten
samlades vi gång i månaden, alltsedan 1992 haren men sensommaren
sammanträden hållits med 14 dagars intervall. den kortaTrots tid som

ståtthar till vårt förfogande har vi det angeläget försöka be-sett attsom
lysa de olika arbetsrättsliga problemen allsidigtså möjligt.sättett som
Vi har också försökt skaffa rådandebild det läget arbets-att oss en av
marknaden låta sekretariatet besöka antal arbetsplatser.att ettgenom
Syftet med det har varit uppfattningså klar möjligtatt ge oss en som av
den nuvarande regelsystemets funktion, också hur lokalatt semen man
nivå löser de problem förekommer och hanterar vardagliga situatio-som

i arbetslivet. Givetvis har det också varit värde få lokalaner stort attav
synpunkter tänkbara förbättringar i regelverket. En redogö-närmare
relse för studiebesöken lämnas under avsnitt 1.4.

Sekretariatet har också genomfört studieresa till Tyskland för atten
hämta in upplysningar med svensk arbetsrätt närbesläktatett rättssys-om

föroch del de erfarenheter på tysk sida har gjortatt tatem av som man
medlemskap i de europeiska EG.gemenskapema Vid besöketettav ge-

nomförde sekretariatet med förmöten arbetsmarknadsde-representanter
Bundesministerium für Sozialordnung,Arbeit und förpartementet ar-

betsgivarföreningen Bundesvereinigung Deutschender Arbeitsgeberver-
hände, för de fackliga organisationerna DAG Deutsche Angestellten
Gewerkschaft NGGoch Gewerkschaft Nahmng-Genuss-Gaststätten

för advokatföreningen i Hamburg. Sekretariatet gjordesamt be-även ett
vidsök företaget Reifenhäuser GmbHCo Maschinenfabrik, Troisdorf.

Vidare har ordföranden jämte sekretariatet företagit studieresa tillen
Bryssel för följa utvecklingen inom EG arbetsrättens område.att
Sammanträffanden skedde med företrädare för Ekonomiska och sociala
kommittén, för kommissionens direktorat V, för de nationella arbets-
givarföreningamas europeiska sammanslutning Unice, för Europa-det
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utredningsorganet delegationenfackliga ETUI, för svenska vid EGden
för Svenska Arbetsgivareföreningens, industriförbundets, lands-samt

organisationens Centralorganisationsoch Tjänstemännens representatio-
i Bryssel.ner

utredningar,Kommittén har vidare samrått med flera andra statliga näm-
utredningen flexibla regler för arbetstid ochligen semester,om mer

för arbetsmiljölagen,LOA-utredningen, utredningen översyn ut-aven
redningen avreglering arbetsförmedlingsmonopolet, utredningenom av

utredningenåtgärder etnisk diskriminering, obligatoriskför mot om en
handikapputredning.arbetslöshetsförsäkring och 1989 års Dessutom har

kommittén hämtat in från ombudsmannen etnisk diskri-synpunkter mot
konkursförvaltarkollegiemas för-minering, jämställdhetsombudsmarmen,

ackordscentralema i Göteborg, ALNA-rådet och Syn-ening, Malmö och
skadades riksförbund.

överlämnats 137 från organisationerTill har skrivelser ochoss samman-
slutningar, enskilda företag eller anställda, privatpersoner m.fl. Ytterli-

gång.skrivelser har kommit in till under arbetetsossgare

Kommittésekretariatets4 arbetsplatsbesök1
..

Studiebesöken genomförande1.4.1. och deras

i avsnitt 1.3. har vårt sekretariat genomfört studiebesök vidSom angetts
antal arbetsplatser i landet. Syftet varit få bild dethar attett en nuva-av

tillämpbarhet få synpunkter pårande regelsystemets och tänkbaraatt
fålagändringar. En tanke med besöken har varit vi skulle bildatt en av

rådande arbetssituationen, vilka samarbetsformer vuxit fram ochden som
löser praktiskt uppkommande problem.hur man

såVi varit angelägna få brett urval arbetsplatserhar att ettom av som
möjligt. sekretariatet därför varierandehar besökt arbetsplatser stor-av

och inom olika branscher. har varit inomlek Arbetsplatsema belägna
geografiska områden, bådeskilda och besöken har privataden ochavsett

offentliga delen arbetsmarknaden. Urvalet efter förslagden har skettav
sakkunnigafrån de knutna till kommittén.ärsom
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Sammanlagt har studiebesök.sekretariatet genomfört 25 De besökta ar-
betsplatserna Alfa Laval tillverkningAB, Lund m.m.,är separatorerav
Boliden Mineral Boliden verkstadsindustriAB, gruv- och m.m.,

MåleriCarlssons AB, Borås, Cementa Skövde byggnadsänmes-AB,
industri, Digital SundbybergEquipment, dataindustri, Fjellmans
Plåtslageri AB, Göteborg, Göteborgs stuveriverksamhet,Hamn AB
Helsingborgs Lindab Verkstadsindustri,kommun, VM AB, Båstad Luleå

Lunds universitet, Nordiskafilt Halmstad textilindustri,kommun, AB,
Örebroläns landsting, Elektriska e1-installa-Norrbottens Närkes AB,

Skellefteåtioner, Postterminalen Tomteboda, Rönnskärsverken, smält-
SSAB Tunnplåt Siljansverk, AB, Borlänge Verkstadsindustri, Sågverk,
Stena Marina AB, Göteborg rederiverksamhet, Stråbruken,Mora,

ÅslundCo,Linköping byggnadsärnnesindustri, Svenska Bil Eskilstuna
bilförsäljning, Trygg Hansa SPP, Stockholm försäkringsverksamhet

Busstrafik, Frändefors,m.m., Utters Veka Maskinstation, Veka gräv-
Östergötlandsentreprenader m.m. och läns landsting. Vidare har

inhämtats frånupplysningar Pilkington AB, Halmstad pr0cessglas-
industri, telefon. sekretariatet ocksåhar genomfört särskildaper

företrädare försammanträden med Sommargårdsarbetamas Riksorga-
nisation Säljamas Riksförbund.och

Vid besöken har sekretariatet intervjuat företrädare för arbetsgivare och
på olikaarbetstagare de arbetsplatserna. Arbetsgivaren har i de flesta fall
personalchefer,företrätts personalredogörare e.d., medan arbetstagar-av

fackligasidan har förtroendemän, vanligtvis lokalrepresenterats av
nivå. harDe berörda själva fått välja sammanträffandetpersonerna om
med sekretariatet skulle ske arbetsgivaremed och arbetstagaregemensamt
eller intervjuerna skulle ske arbetsgivarföreträdaremed och arbetsta-om
garföreträdare Detför sig. har lett till hållitshar imötenatt separatavar
något hälften har i förväg tillställtsfallen. Berördaänmer personerav
information frågeställningarmaterial de aktuellaoch iärom oss somom
vårt fått frittarbete. Vid besöken har berättaintervjupersonerna sinaom
erfarenheter, varefter sekretariatet i mån behov har ställt komplette-av
rande frågor. De intervjuade har visat intresse för vårtstortpersonerna
arbete och har rikligt tid besöken.med försatt av

Här följernedan kortfattad redogörelse för intervjuresultatet. Redogö-en
relsen tillbegränsad de frågeställningar aktualiseras delbetänk-är som av
andet.
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2. Intervjuresultaten1 .4.

1.4.2.1. Inledande reflexioner

kan först finnasDet anledning uppehålla framställningen vid någraatt
reflexioner.inledande Intrycket strukturella förändringarär äratt stora

genomförande,under såväl inom det privata näringslivet inom för-som
valtningen. Det finns tendens till uppdelning tidigare sammanhållnaen av

Olikastmkturer. verksamhetsgrenar divisioneroch bryts för bildaut att
eller mindre fristående enheter, ofta med resultatansvar.ett egetmer

Ibland sker uppdelning i formell mening tidigareatten mer genom
osjälvständiga enheter ombildas till särskilda bolag. I andra fall har upp-
delningen intern prägel. Men i båda fallen gäller själv-en att ettmera
ständigt resultatansvar vilar den särskilda enheten.

Tendensen till småskalighet har ungefär likartadvarit hos de privata före-
och de offentliga inrättningar besöken Hos kommuner ochtag avsett.som

landsting det således vanligt självständigtär resultatansvar vilar påatt ett
enskilda bamstugor eller vårdcentraler. Inom den kommunala sektorn

sekretariatethar också kunnat iaktta med intemdebitering. Detett system
gällde gatukontor bara åtog sig uppdrag särskild betalning,ett motsom

någon kommunal förvaltning stodäven när beställare.annan som

Från arbetsgivarhåll har positivt på de pågående stmkturom-settman
vandlingama; ofta det företagsägaren respektiveär den politiska led-

iningen kommun eller landsting tagithar initiativ till föränd-etten som
ringarna. På arbetstagarsidan har uppfattningen varit blandad. Fleramera
personalföreträdare har ställt sig positiva till de mindre enheterna där
avståndet till den lokala arbetsledningen mycket kort och där möjlighe-är

goda påverka deär anställdas situation. vissEn kan ocksåtema att oro
skönjas. Ibland upplever personalföreträdama de avgörande beslutenatt

utanförfattas enheten och påverkainte kan innehållet i de beslu-att man
Företrädama har också uttryckt farhågor för det ekonomiskaten. att re-

i alltförsultatet utsträckning skall verksamheten. De befararstor styra
också de små enheterna skall medföra del nackdelar vid tillämp-att en
ningen det arbetsrättsliga regelsystemet. Personalföreträdama harav pe-

på det förhållandetkat arbetsgivarens hantering arbetsrätten lyftsatt av
tillned relativt låg nivå, där arbetsledarens kompetens kan otill-en vara

räcklig. Därutöver har de anfört omplaceringsmöjlighetema,att exem-
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vidpelvis arbetsbrist, kan bli småmycket varje enhet skallom vara
självständig.

Studiebesöken har också i någon mån präglats den rådande lågkonjunk-av
Regler arbetsbrist och turordning oftahar kommit talturen. om som

första under intervjuerna.ämne Och i många fall har de lokalaett par-
helt nyligen haft tillämpa exempelvis turordningsreglema förterna att

första gången.

Som ytterligare allmän anmärkning sekretariatetkan inte harsägas atten
uppfattat några påtagliga skillnader arbetsrättsligt intresse mellanmera av
det privata näringslivet och den offentliga förvaltningen.

1 Anställningsavtalet
.

Det har visat sig mycket vanligt de besökta arbetsplatsernavara att an-
ställningsavtalet eller anställningsvillkoren skriftlig form. Vanligastges
har det varit med skriftliga anställningsbevis, utfärdas arbetsgiva-som av

ofta frågadet formulär har utarbetatsär arbetsgivarför-ren; om som av
Äveneningen. anställningsavtal förekommer dock, och på vissa arbets-

platser undertecknas de inte bara de enskilda denävenparterna utanav av
facklige förtroendemannen. Anställningsbeviset eller skriftligadet an-
ställningsavtalet normalt sådana villkor anställningsforrn, be-upptar som
gynnelselön, pensionsförrnåner, tillträdesdag e.d.

Såväl arbetsgivarföreträdare för de fackliga organi-representantersom
sationerna har ställt sig odelat positiva till skriftlig dokumentation ien av

fall vissa grundläggande anställningsvillkor. De skriftlighe-vart attanser
skapar ordning och reda och kan undvika onödiga tvister.ten att man

Exempelvis har meningsskiljaktigheter anställningsforrnen varitom
mycket ovanliga vid de arbetsplatser sekretariatet har besökt.som

1 .3. Anställningsformen

Den klart dominerande anställningsforrnen de besökta arbetsplatserna
har varit anställning tills vidare. Det dock andelen tidsbe-synes som om
gränsade anställningar har ökat något under den tiden.senaste

Bland de tidsbegränsade anställningama vikariat förhållandevisär van-
liga. Detta har påtalats personalföreträdareproblem inomettsom av
vårdsektom. Man har bl.a. pekat osäkra situationenden för vika-den
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vikariatsanställningamaArbetsgivaren nöd-riatsanställde. har sett som
ledighetslagstifmingen.främst till den gällandevändiga, med hänsyn

förekommit vid de besöktaanställningar ocksåTidsbegränsade har ar-
Anställningsformen tycksi medbetsplatserna samband arbetstoppar. vara

såsom inför bokslut, fö-förhållandevis vanlig vid kontorsarbete, ett men
Arbetsgivamas företrä-i övrigt, vid order.rekommer även stort.ex. en

tidsgränsentill den gällandei många fall varit negativahardare somnu
anställd i månaderfår högstochinnebär att vara sexen samma person

tidsbegränsningen har sin grund i arbets-tid två årunder när enaven
nåttanställningama har till maxi-dem harFlera angett atttopp. uppav

inskoladepålitliga och arbetstagare kunnatoch då hindratmigränsen att
arbetsgivaren fått anställa någonanställning. Ibland harsinfortsätta

på personalstyrkanmerbelastningen lagts ii vissa fall harannan, men
fackliga företrä-nyanställning skett. Dealltså någonövrigt och utan att

tidsgränsen. Enligtbehålla den nuvarandei flesta fall velathar dedarna
fast anställningfåruppfattning det rimligt arbetstagarenderas är att en

tid två år.arbetskraft månader underöverstigerbehovet en avsexavom
saknar möjlighet kommabefarar vissa människorDe attatt annars

på arbetsmarknaden.permanentmera

arbetsplatserna. Dettillämpas på flertalet de besöktaProvanställning av
personalkategorier e.d. I stället använderinte regelmässigt för vissasker

individjust den enskildaprovanställning råder osäkerhetdetnär omman
gälla medicins-för anställning. Osäkerheten kan sökandensaktuellärsom

provanställningförutsättningar för arbete,eller fysiskaka tungtett men
påtagliga sociala problem ochockså någon haftförekommer harnär mera

regelbundet. Självfal-råder han kan klara arbetadet osäkerhetdär attom
förtill användning arbets-provanställningar ocksålet kommer prövaatt

förmåga i andra situationer, i synnerhetklara arbetet ävenatttagarens
särskilt kvalificerade arbeten.vid

sällan någonrådande konjunkturläget förekommer detI det ytterst att re-
provanställning; fåfrån fast anställning till arbetstagarekryteras ären en

tillsvidareanställning för osäkrare anställnings-beredda lämnaatt enen
form.

i hand för arbetstagarensProvanställningen används första prövaatt
för han in iyrkesskicklighet och sällan arbets-att se om passar enmera

gemenskap.
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Det råder ganska bred enighet månadertid tillfyllestärattom sexen om
för arbetstagarens kvalifikationer. I något enstaka fallpröva har dockatt
arbetsgivaren förordat prövotid månader vidtolv arbete med för-en om
säljning tekniskt avancerade Det flertaletprodukter. har detstora settav

befogat tiden förlängs vid frånvaro; i fall kan slutresultatetatt annatsom
bli arbetsgivaren avslutar anställningen, eftersom inte kunnatatt provet
utvärderas.

I det allt övervägande fallantalet har provanställningen lett fram till en
fast anställning. Från arbetstagarhåll har dock anförts det borde finnasatt
möjlighet till objektiv utvärdering prövotiden.en av

Det skall slutligen några arbetsgivare anförthar de vågarnämnas att att
chansa i anställningssituation, de kan tillgripanärmera en en provan-
ställning.

1.4.2.4. Saklig grund för uppsägning

Uppsägning på grund arbetsbrist har redan undernämntsav som se-- -
tid förekommit vid flertalet de arbetsplatser sekretariatet harnare av som

Självabesökt. begreppet arbetsbrist har inte föranlett några särskilda
svårigheter vid tillämpningen. Några fackliga företrädarnade harav
dock arbetsgivarens befogenheter på detta område alltföransett äratt
långtgående och beslut reduktion personalstyrkan bordeatt ett om av
kunna befararDe arbetsbristenöverprövas. kan fingerad ochatt attvara

i självadet verket dålig personkemi mellanär arbetstagaren ochen ar-
betsledaren ibland det verkligautgör skälet till uppsägningen.som

Det har förekommit uppsägningar personligaäven skäl på de arbets-av
platser sekretariatet har besökt. Den vanligaste orsakensom synes vara
olovlig frånvaro och formerandra misskötsamhet.av

Arbetsgivama har den uppfattningen möjligheterna till uppsägningatt
måste ökas något. Vissa arbetsgivare fört fram uppfattningenhar detatt

omöjligtär någonnästan grund misskötsamhet. Mansägaatt upp av
pekar det svåra läget i förhållande till skötsamma arbetstagare; dessa
vänder sig ofta till arbetsgivaren för få ändring till stånd någonnäratt en
arbetstagare inte fullgör sina arbetsuppgifter, arbetsgivaren sigmen anser
inte ha laga möjligheter ingripa. Flera arbetsgivare har också fram-att
hållit obstruktion från kan fåenstaka arbetstagare svåra återverk-att en
ningar på arbetsplatsen. De har också anfört misskötsamhet frånatt en
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kategorierpatienter och andrasida kunder,kanarbetstagares överut
också efterlystarbetsgivare har bättrearbetsplatsen. Någrautanför en
bedöma på sak-blir möjligt säkrare kravetså detförutsebarhet attatt om

fall.uppfyllt i visstlig grund är ett

flestameningarna varit delade. DeharHos arbetstagarnas representanter
inne-behållas och gällanderådande läget bördet rätthar attansett att nu

Några harför anställningen.rimligt skyddbär representanternaett av
någotmåste ske iuppsägning kunnaframfört uppfattningendock att

missköter sig eller medveteti någonutsträckning dag,änstörre om
arbetsinsats.fullgodunderlåter göraatt en

uppsägning sker den grundenovanligtmycketDet attattvarasynes
eller lik-grund sjukdomarbetsförmågaförlorar iarbetstagaren av

arbetsgivare och arbetstagarrepresentanteromständigheter. Bådenande
relativt långt gåendearbetsgivarennaturligthar det tar ettattsett an-som

Saken be-anställde.rehabilitering denbidra tilloch försöker avensvar
såsom anpassningsregelmässigt ihandlas partssammansatta grupperorgan,

Vid mindreförsäkringskassan. deochofta kontaktar läkaree.d., och man
förklarat de prak-arbetsgivaren dockharföretag besöken attavsett,som

mycket begrän-rehabiliteringklara längretiska möjligheterna äratt en
sade.

nedsattaarbetstagarensanläggs docknågotEtt närsynsättsträngare ar-
fall dealkohol. Ii missbruksin grundbetsförmåga har storavartett av

rehabili-omfattandedock del i ganskaarbetsgivarnaeller medelstora tar
antabusbehandling ochövervakarde kontaktar läkare,teringsåtgärder; en

behand-skallekonomiskt arbetstagarenbidrar ibland när etttas
utarbetadsärskiltarbetsgivarna harNågra delingshem. större po-enav

arbetstagarna.alkoholproblem hoslicy för mötaatt

fackligavanligt dendet varitharPå flesta arbetsplatsernade allra att or-
stadium.relativt tidigtinganisationen kopplas ett

alko-allmänt uppleverförklarat deharintervjuadeDe settattpersonerna
oftafinnssvårbemästrade. Detsärskiltarbetsplatsenholproblem som

uppfattasgriper i något kanmotstånd innannaturligt somett somman
ellerfrån arbetsgivarenpersonligtsfär, ochprivat ett enengagemangen

för missbrukaren, kanstödvisserligenkanarbetskamrat ett gott menvara
för denpersonliga åtagandenlångtgåendesamtidigt innebära som engage-
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sig i saken. Det flertalet intervjupersoner har dockstora betonatrar vik-
ingripande sker på tidigtten stadiumatt och missbruketav ett bemötsatt

med fasthet; det kan bli vändpunkt för den missbrukande arbetstagarenen
han får allvaret i sin situation klart för sig.om

Arbetsgivama ihar genomgående ställt sig negativa tillstort sett den s.k.
månadsregeln. Det har förekommit misstag, där regeln blivit förbisedd.
Några arbetsgivare dessutom de har fått förhastat, efter-attanser agera

den korta tidsfristen inte har medgett så ingående övervägandensom som
uppsägning normalt kräver. Den allmänna meningen bland arbetsgi-en

månadsregeln börär bort eller tiden iatt fall förlängsvarna tas att vart
avsevärt.

Omplacering förekommithar i viss omfattning vid de besökta arbetsplat-
Så sker vid arbetsbrist, nedsatt arbetsförmåga, samarbetssvårighe-serna.

och vid del fall misskötsamhet. Någrater arbetsgivarna haren av av an-
det ologiskt med omplaceringsskyldighetsett i samband med missköt-en

samhet och de reglerna borde ändras på den punkten.attanser

1.4.2.5. Turordningsreglerna vid påuppsägning grund av
arbetsbrist

På flera de besökta arbetsplatserna har färska erfarenheterav man av
personalinskränkningar, och turordningsreglema har upphov tillgett
många synpunkter från dem sekretariatet har intervjuat. Det finnssom en
tydlig skiljelinje mellan arbetsgivare och arbetstagare i denna fråga. Ar-
betsgivama lag negativa tillär över lagregel med anställningstidenen som
enda faktor, medan på arbetstagarsidan vill behålla de bestämmelserman

finns i dagsläget.som

Arbetsgivama det mycket viktigt nyckelpersoner kan bli kvarser som att
hos företaget eller förvaltningen efter nedskäming eller omorganisa-en
tion. Många framhåller det redan vid planeringenatt organisations-av en
förändring står klan vilka bör nyckelbefattning-sättaspersoner som

i den fortsatta driften och förändringarna försvåras,arna deatt om per-
måste sluta följd turordningen. Arbetsgivamasonerna som en av attanser

turordningsreglema slår blint. Det kan till nackdel för företa-storvara
eller förvaltningen de arbetstagarnaget måste sluta. Detom äryngre

olyckligt med ojämn åldersfördelning, och de nuvarandeen menar man,
reglerna kan leda till går miste hel generationatt arbetstagare.man om en
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har modem utbildningockså anfört oftaDe har att enyngre personer
utvecklingsbara. Frånde fysiskt starkare ochsamtidigt är mera ar-som

vissa arbetstagare kanockså påpekatsbetsgivarhåll har det att generera
skicklig säljare ellerexempelvis gällaandra; det kanarbete en repa-en

förtroende för. I praktiken blir det enligtsärskiltkunderna harratör som
måste köpasnågra arbetstagarealltid frågaarbetsgivarna nästan attom

verksamheten kanpersonalsammansättningen skall bli sådanut attom
ändamålsenligtdrivas vidare sätt.ett

ställt siggenomgående bakom denfackliga företrädarna harDe nuva-
uppfattar denanställningstiden enda objektiva ochregeln. Derande som

förstPrincipen sist in ut har enligt derasbedömningsnorrnen.rättvisa
arbetstagarna, hos demuppfattning vunnit allmänt erkännande hos även

arbetstagarhållprincipen. Från harsluta grund denfår manavsom
innebära kompetensenskullefarhågor införhyst vägsattett system som

klaranaturligtvis måste kunnadock arbetstagarenin i bedömningen, att
arbetsgi-aktuellt. Arbetstagarrepresentantemaarbetedet är tror attsom

praktiskpå bekostnadteoretiska kunskaperskulle uppvärdera avvaren
arbetsgivaren skulle frestadyrkeserfarenhet, de befararoch attatt vara

fickhan själv bestämmasig med obekväma övergöra personer omav
nuvarandedeturordningen helt eller delvis. Representantema attanser

arbetskraften, såvittför äldre ochbehövligt skydd denreglerna utgör ett
hittaför arbetskrafteniaktta lättare denhar kunnat detde är ettattyngre
möjlig-också de arbetstagarna hararbete. De störreattnytt yngreanser

allvarligtmindresig inför arbetsplatsbyte ochheter ställa ettatt serom
äldre Arbetsta-flyttning till vad arbetstagarepå gör.änonannan enen

ibland nödvändigtförklarat dethar dock är attattrepresentantergamas
de kan kommafrån turordningsreglema,göra attavsteg anser manmen

avtalsturlistor.situationer med hjälp s.k.till med sådanarätta av

.4.2.6. Procedurregler1

iregelsystemet lagenMånga intervjuadede ärattpersonerna anserav
Arbetsgivarenågot särskilt gäller procedurreglema.svårtillgängligt, som

nivå sig ofta till sin organi-fackliga förtroendemän lokal vänderoch
hanteringen De reglernaför få hjälp med reglerna.sation attatt anserav

förstå syf-få sig deti för sig fungerar, detoch närmareär sagtsommen
dock det skallnågramed dem; arbetstagarrepresentantema atttet anserav

arbetsgivaren gripa till uppsägning ochfinnas visst motstånd för att attett
funktion fylla i det sammanhanget.formella regelverket hardet atten
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1 Facklig vetorätt.

flestaDe arbetsplatser sekretariatet besökt har anlitat utomståendesom
arbetstagare, och konsulter. Intervjupersonemaentreprenörert.ex. har
dock ingen erfarenhet den fackliga faktiskt haratt vetorättenav rent ut-

Däremot har den funnits iövats. bakgrunden i samband med vissa för-
handlingar och har då kunnat leda till arbetsgivaren valt anlita nå-att att

uppdragstagare han ursprungligen tänktän sig. Ofta sker för-gon annan
handlingar bara gång beträffande varje e.d. De lokalaentreprenören

införstådda med arbetsgivarenär anlitarparterna att entreprenörsamma
e.d. vid flera tillfällen väl har vederbörandes lämplig-enatsom man om

Påhet. några få ställen har det listor godtagbaraupprättats över entre-
e.d. och arbetsgivaren kan dåprenörer anlita dem behöva för-utan att

handla med fackligaden organisationen inför varje uppdrag.

Arbetsgivama sig inte ha haft några direkta olägenheter deanser av nu-
varande reglema. De dock reglerna onödiga och någonärattanser utan
egentlig verkan; det naturligt egenintresse för arbetsgivarenär ett att
anlita seriösa e.d.entreprenörer

Arbetstagarrepresentantema reglerna bör finnas kvar. Deattanser menar
reglerna begränsar osund konkurrens, där mindre nogräknade fö-att en

kan lägga lägre anbud de konkurrenter fullgör sinaretagare än som sam-
hällsenliga skyldigheter. På flera arbetsplatser inte alla harmen- -

på arbetstagarsidan det vidtas undersökningar be-man uppgett att egna
träffande dem aktuella för uppdrag. Exempelvisär kontrolleras detsom

den tilltänkte uppdragstagaren restförd för skatter ellerär andraom
skulder hos kronofogdemyndigheten. Och ofta kontaktas de fackliga för-
troendemän verksamma hos uppdragstagaren.är De intervjuadesom ar-
betstagarrepresentantema har svårt förstå arbetsgivamas inställning,att
eftersom de arbetsgivaren kan dra de uppgifterattanser nytta av som
hämtas in och därigenom kan undvika oseriös Fleramotpart.en av ar-
betstagarrepresentantema har också förklarat de försöker motverkaatt
vad de betraktar onödigt anlitande utomstående arbetskraft. Iettsom av
stället försöker hjälpade till med planering verksamheten gören av som
det möjligt lägga arbetet den personalen.att egna
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2 Anställningsskyddets.
historiska utveckling i
korthet

I det följande lämnas kort historik anställningsskyddets utvecklingöveren
i svensk Redogörelsen framför sikte påallt den privatarätt. delentar av
arbetsmarknaden. För de offentligt anställda stats- och kommunal-
tjänstemännen har utvecklingen varit något annorlunda och bero-mera

författningsreglering.ende Reglerna för offentligt anställda har nyli-av
behandlats LOA-utredningen i betänkandet Enklare regler förgen av

SOU 199260.statsanställda Betänkandet innehåller avsnitt 2.2 medett
historisk tillbakablick, och får hänvisa till framställningen där.en

1734I års lag fanns idet handelsbalken 14 kap. bara fåtal bestäm-ett
melser legohjon. övrigtI hänvisades tilldet vad särskilt stad-om som var

förstadvs. i hand till den Kungl. Maj beslutade legostadgan.gat, tav

Samhället då uppbyggt kring jordbruk och hantverk. För den störstavar
delen befolkningen rådde det tjänstetvång, dvs. haav tvungen attman var

arbete. Arbetsavtalen ingicks enligt lagen och legostadgan på årsett ett
fråntid, Mickelsmässodag den 29 september till Mickelsmässodag. Ar-

betstagaren tjänstehjonet ställde sinhela arbetskraft till arbetsgivarens
förfogande,husbondens och arbetstiden oreglerad i den meningenvar

arbetstagaren i princip alltid skulle stå till arbetsgivarens förfogande.att
Begreppen arbetstid fritidoch reell innebörd.hade Lönen fastställ-ingen
des i princip offentliga tillBundenheten arbetsgivarengenom taxor. var

avtalen ingicks med formell tillistor, trots att rättett taget en upp-
sägning. Den lockade legohjon från sin husbonde kundeettsom t.ex.
straffas, och förlupna legohjon återställas till husbondenkunde genom
myndigheternas försorg. Vid försummelse eller gensträvighet från lego-
hjonets sida hade husbonden ilagfäst sista hand till måtteligrätt att taen
husaga. Arbetsgivaren hade å andra mycket vidsträckt skyldig-sidan en
het hand sina arbetstagare försörja dem socialt. Arbetsgiva-ochatt ta om
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tillsvårda sina trotjänare deexempelvis i princip skyldig att av-varren
led.

statusförhål-karakteriserasLegohjonsförhållandet kunde rättsligt ettsom
eller arvingar. Det händeförhållandet makarliksom mellanlande, t.ex.

1800-talet hänfördehälftenunderrättsvetenskapsmän ännuatt avsenare
familjerätten.legohjonsförhållandet till

från år 1833. För bl.a. handels-utfärdadessista legostadganDen ärsom
bestämmelser 1864 årsfabrikarbetare i gällde vissaoch nä-betjänter
förutsatte för sin tillämplighetringsfrihetsförordning. Denna lagstiftning

för viss tid.viss form ochanställningsavtalet hade ingåtts iatt enen

1800-taleti mittenindustrialismen framsamband medI växteatt av
avskaffades tjänste-betydande avreglering. Blandskedde det annaten

idéer. Avtals-1885. liberalismensår Det epok prägladtvånget var en av
statlig in-princip avstånd frånbetonades starkt, ifriheten och togman

för hälsa in-blandning. skydd arbetstagarnasBara mycket rudimentärtett
barnarbete och yrkes-relativt sent lagstiftning om bl.a.fördes genom

arbetsgi-fritt arbetsgivare, liksomfara. Arbetstagarna skulle få välja
Arbetsvillkorenfritt avskeda arbetstagare.skulle kunna ochantagavarna

enskilda avtal.skulle bestämmas genom

inte längre deframväxande industrin i städerna tillämpadesInom den och
anställnings-formbundna oregleradtids- och anställningama. En ochny

arbetsavtalet. fria arbetsavta-utbredning, det fria Detform s.k.storvann
tid tillsingicks fonnlöst. Det förut under visslet gällde inte utanensom

såväl arbetsgivarenvidare. Det kunde helstnär sägas som ar-som upp av
arbetskraft tillArbetstagaren hela sinbetstagaren. ställde inte längre ar-

tillbetsgivarens förfogande. i princip från dag dagHan anställdes i stället
betaltfrån timme till timme. fick i enlighet därmedeller Arbetstagaren

för arbetad tid. Arbetsgivaren inget alls för arbetstaga-bara hade ansvar
under den tid han inte från Någon skyldighetköpte denne. att tasomren

liksom inte hellervård gamla och sjuka arbetstagare fanns det inte,om
någon skyldighet fömtsätt-arbetsvillkoren till arbetstagarensatt anpassa
ningar.

bestämdes mellan arbetsgivaren arbets-Lönen enskilt avtal ochettgenom
Arbetsvillkoren i övrigt bestämdes i utsträckning dentagaren. stor av

produktion arbetsgivaren arbetsgivaren utfärdade oftabedrev, ochsom
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ensidigt arbetsreglementen rörande arbetets bedrivande. I praktiken
kunde arbetsgivaren, den formella avtalsfriheten, ensidigt bestämmatrots
arbetsvillkoren, inklusive lönens storlek. Arbetstagarens fria val in-
skränkte sig ofta till anställning de erbjudna villkorenatt ellerta att
låta bli.

Under den hälften 1800-talet började arbetstagarna slutasenare sigav att
i fackföreningar. Fackföreningama försökte bl.a.samman för-att genom

handlingar med arbetsgivaren reglera arbetsvillkoren, främst lönens
storlek, för alla arbetstagare hos arbetsgivaren. I den mån arbetsgivaren
gick med detta, skedde regleringen avtal mellan denne ochettgenom
fackföreningen. Detta avtal, kom kallas kollektivavtal, skulleattsom
reglera arbetsvillkoren för hela arbetstagarkollektivet. Kollektivavtalet,

slöts mellan två avsåg reglera förhållandenasom parter förattmen som
obestämt antal andra helt företeelseett i rättslivet.personer, var en ny

Det farms ända fram till år 1915 se NJA 1915 233 osäkerhets. en om
kollektivavtalet rättsligt bindande och skadeståndsgrundande.var

Situationen vid sekelskiftet således den det inte fanns någon lag-attvar
stiftning sig det fria arbetsavtalet eller kollektivavtalet. I fallom vare vart
det fria arbetsavtalet kunde sägas varsel eller angivandeutanupp av or-
sak, och beträffande kollektivavtalet det oklart i vad mån det rättsli-var

band arbetstagarna och vilket rättsligt fackföreningengen hade föransvar
avtalet.

Lagstiftaren började dock allvar intressera sig för rättsligatt en
reglering de företeelsema arbetsmarknaden. Bakgrunden tillav nya
detta kanske främst den sociala rådde. Arbetstagarna,var oro som som
hade gått i fackföreningar, utnyttjade kollektivt möjlighetensamman att
enligt det fria arbetsavtalet utföra arbete strejk,upphöra ochgenast att
arbetsgivarna utövade sin motsvarande arbetsta-rätt stängaatt utegenom

från arbetet lock out.garna

Ett syfte med det lagstiftningsarbete inleddes stadga ochattsom var ge
klarhet såväl det enskilda arbetsavtalet kollektivavtalet. Det skullesom
bl.a. klart igöras vad mån avtalen bindande och vad avtalsbrottettvar
skulle föranleda för rättsföljd. Arbetskonfliktema skadliga för såvälvar

samhället, ochparterna lagreglering hoppadessom genom atten man
kunna begränsa antalet konflikter och omfattningen konflikterna.av
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År arbetsavtalet.lagregleringtill1901 lades fram förslagdet1900 och av
År 1907 avlämnades det ytterli-lagstiftning.förslag ledde inte tillDessa

arbetsavtalet. Efterlagstiftningpromemoria angående enomengare
förslag till lag-fram1910 års riksdag1909 vidstorstrejk år lades det

intekollektivavtalet. Förslagen kundesåväl arbetsavtaletstiftning somom
modifierade lagförslag,någotframriksdag lades detVid 1911 årsantas.

heller dessainte antogs.men

lagstift-heltäckandemedi låg arbetetnederlag riksdagenEfter dessa en
utredningsarbetet ochfortsattetid. Däremotarbetsavtaletning nere enom

Årarbetskonfliktema.ochkollektiva arbetsrättenkring dendiskussionen
enligtkollektivavtaletavhandlingakademiskfram1912 lades det omen

förlagstiftningsåtgärderockså förslagDet förekomsvensk atträtt. om
1928årdriftsnämnder. Förstinföra s.k.arbetsfreden och förfrämja att

Samtidigt inrättadeskollektivavtaletlagstiftningkunde antas. ar-omen
förstakollektivavtal. Under dentvisterförbetsdomstolen avgöraatt om

stridsåtgärder,rörandeutredningsarbetetfortsatte1930-talethälften av
arbetskonflikter.vidtredjeförsikte utökat skydd rättmed ett mansnu

relativtredan vunnitförkollektivavtal arbetaretid hadeVid denna stor
utsträckning redanisåledesarbetsvillkorutbredning. Arbetarnas storvar

lagstiftningen hadeinfördaoch denkollektivavtal,reglerade gettgenom
fredsplikt,principenlagfästkollektivavtalet ochrättslig stadga attom
kollektiv-råder så längestridsåtgärder,princip förbudidvs. ettett mot

arbetsavtaletenskildarörande detlagstiftningavtal gäller. En allmän
bemästraangelägen försärskiltinteframstod därför längre att ar-som

allmänna intressetgivetvis detkvarstodbetskonfliktema. Däremot attav
anställningsför-iskulle gällai vadlagstiftning klarhetskapa somgenom

i någonintetjänstemannakären,hållanden. För den växande ännusom
fackföreningar, detislutit sigutsträckning hadestörre varsamman

arbetsvill-kollektivavtalsregleringexempelvis inte så vanligt med aven
fram för-också år 1935ladeprivatanställdaEn kommittékoren. ettom

regler skulleolikainnebarLagförslagettill lag arbetsavtal.slag attom
föravseenden, och dettai vissaför tjänstemängälla arbetare och utsattes

Saltsjö-anledning det s.k.och medkritik. Bland därförstark avannat -
i följande -lades lag-detbehandlasbadsavtalet kommer nämnareattsom

från lagstiftarensinteDärefter har detfram i riksdagen.förslaget inte ens
lagstiftning arbetsavtaletallmännågra försök förasida gjorts att omen

svenski rätt.
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Vad skulle gälla i anställningsförhållande bestämdes därför fort-ettsom
farande i utsträckning föreliggande kollektivavtal och detstor av av en-
skilda anställningsavtalet. För sjömän sedan längehar det dock funnits en

heltäckande lagreglering, för hembiträden arbetstagareochmera som
arbetar i husligt arbete och inte organiserabrukar sig har det ocksåsom
sedan år 1944 funnits särskild lagreglering. vissaI särskilda avseendenen
har dock lagreglering tillgripits, bl.a. i fråga arbetarskydd ochom ar-
betsmiljö. Den första arbetarskyddslagen 1912.kom år

Efter industrialismens genombrott hade det, redan har blivitantytts,som
viktigt skilja mellan arbetstid och tid. En första arbetstidslagatt annan

år 1919,kom och år 1938 infördes den första semesterlagen. Beträffande
arbetstagarnas utnyttja arbetstiden tillrätt arbete har detänatt annat se-
dan mycket länge funnits lagstiftning rörande ledighet för vämplikts-
tjänstgöring eller motsvarande, bl.a. lag från år 1914. frågaIen om

ledighet har det också införts lagstiftning. Denna lagstiftning gickannan
tidigare förstai hand förbud för arbetsgivaren avskeda arbetsta-ut att

för vissa ändamål hade arbetstiden till arbete,använt ängare som annat
för föda barn eller för arbeta skyddsombud. Därmedt.ex. att att ärsom

vi inne den viktiga frågan fåranställningsavtal avslutas ochnär ettom
den rättsliga regleringen denna fråga.av

friaDet arbetsavtalet karakteriserades ingicksdet formlöst ochattav
skulle gälla tills vidare, dvs. bara till dess någondera inteatt parten
längre ville avtalsbunden. Arbetsavtalet frittkunde så-sägasvara upp av
väl arbetsgivaren arbetstagaren. Något skäl till uppsägningen behöv-som

intede Arbetsgivarens fritträtt och avskeda arbetstagareattanges. anta
stadfästes år 1906 den s.k. decemberkompromissen ett avtal mel-genom

SAFlan LO samtidigt fackföreningamaoch fick skydd för sinsom ett
föreningsrätt. Principen friaarbetsgivarens uppsägningsrätt bekräfta-om
des årockså 1932 arbetsdomstolen ofta citerat rättsfall AD 1932iav ett

100.nr

Arbetsgivaren hade således fritt arbetstagare.avskeda Dennarätt atten
kunde arbetsgivaren då ocksårätt Han kundeavtala bort. kol-ettgenom

lektivavtal binda sig vid bara avskedande fannsvidta det sak-t.ex. att om
liga grunder för det och för avskedandet. Genomskälen arbets-att ange
domstolens rättspraxis blev det efter tid klarlagt arbetsgivaren inteatten
heller fick vidta avskedanden i föreningsrättskränkande syften eller i ett
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syfte stred lag eller seder. Beträffande föreningsrättskrän-godamotsom
kande avskedanden infördes lagreglering år 1940.det en

Genom Saltsjöbadsavtaletdet s.k. år 1938 mellan SAF LO åtog sigoch
arbetsgivarna förskälen uppsägning och förhandla iatt attuppge en sa-

Genom år 1964ken. överenskommelse ändrades avtalet det sättet atten
arbetsgivarna åtog sig inte arbetstagare saklig grund.sägaatt utanupp
Frågor uppsägning kunde enligt avtalet arbetsmarknads-prövasom av

såsom skiljenärnnd,nämnden, kunde döma skade-partssammansatt utsom
stånd vid osaklig uppsägning enskild arbetare. Det fanns ocksåen av en

för uppsägning vid minskningregler turordningen arbetsstyrkanom av
förfarandet vid återintagning arbetskraft. I turordningssam-och avom

arbetskraftensskulle beaktas såväl produktionens beroendemanhang av
duglighet lämplighet arbetarnas berättigade intresse trygghet ioch som av

såväl tillanställningen. I enlighet härmed skulle hänsyn nödvän-tagas
företaget i möjligaste mån betjänas skickliga och fördigheten att avav

lämpliga arbetare, då valet står mellan arbetare,dess verksamhet som,
anställningstidenstill längdvilka besitter lika skicklighet och lämplighet,
fanns itill särskilt försörjningsbörda. Det vidare avtaletävensom stor

fjorton Också beträf-regler uppsägningsvarsel, i normalfallet dagar.om
fande arbetsledare slöts liknande s.k. huvudavtal.industritjänstemän och

lagbestämmelser uppsägnings-På vissa särskilda områden infördes om
lagfästa uppsägningsskyddet vid vämpliktstjänstgöring harskydd. Det re-

föreningsrättskränkande uppsägning-liksom lagskyddetdan nämnts, mot
År förbud avske-1939 infördes det lag med arbetstagaresmotettenar.

i anledning eller havandeskap. Arbetarskyddslagendande äktenskapav
från år 1949 föreskrev vidare förbud avskedande skydds-ett mot ettav
ombud i anledning dennes verksamhet.av

fler omfat-l slutet 1960-talet läget således det allt arbetstagareattav var
arbetsgivarens fria uppsägningsrättkollektivavtal inskränktetades av som

lagfäst uppsägnings-för införtsoch det särskilda situationer hade ettatt
år 1967 bekräftadefrån arbets-skydd. I mycket uppmärksammad domen

fria uppsägningsrättprincipen arbetsgivarensdomstolen emellertid att om
gällde 1967alltjämt AD 17.nr

ÅmanskaÅr med uppdrag utreda1969 tillsattes den s.k. utredningen att
dels krav frånfrågan anställningsskydd. Bakgrundenökat ettett varom

arbetsmarknaden, delsLO skydd utslagning de äldre ettmotom av
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från TCOkrav lagfäst skydd obefogade uppsägningar. Redanett motom
år 1971 infördes det- efter förberedelser inom regeringskansliet en-
särskild lag anställningsskydd vissaför äldre arbetstagare. Arbetsta-om

år fick45 bl.a. lagfäst till viss uppsägningstidöver ochrättgare en en en
företrädesrätt till återanställning efter uppsägning på grund arbets-av
brist.

År 1974 infördes förstaden fullständiga anställningsskyddslagen med
lagfästbl.a. krav saklig grund jämte omplaceringsskyldighet vidett en

frånuppsägning arbetsgivarens sida långtgående regler turord-samt om
ning återanställning.och Samtidigt infördes vissa specialreglerdet i stats-
tjänstemannalagen, sedermera lagen offentlig anställning. Det finnsom
också andra lagar, exempelvis de s.k. ledighetslagama, med anställ-egna
ningsskyddsregler för särskilda fall.
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Den3. gällandenu

anställningsskyddslagen i
korthet

198280Lagen anställningsskydd anställningsskyddslagen träddeom
i kraft april 1982den 1 och då tidigare lagenden anställnings-ersatte om

från år 1974.skydd

Anställningsskyddslagen innehåller till början paragrafer med inle-treen
dande bestämmelser. I §1 lagen gäller för arbetstagare i allmänattanges
och enskild tjänst. Vissa kategorier arbetstagare undantas dock från la-av

tillämpningsområde, nämligengens
arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvill-som
kor får ha företagsledande eller därmed jämförlig ställ-anses en en
ning,

2. tillhörarbetstagare arbetsgivarens familj,som
3. arbetstagare anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll ochärsom

anvisats4. arbetstagare har beredskapsarbete eller skyddat arbete.som

inledandeVidare finns bestämmelsedet förhållerhur lagenen som anger
till avvikande föreskrifter i författningsig eller i avtal 2 §.annan

författningsbestämmelserDärvid gäller avvikande skall tillämpasatt
framför anställningsskyddslagen. Avtal däremot ogiltiga månär i den de
upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen. En stor
del lagbestämmelsema dispositiva i avvi-den meningeni dockär attav
kande föreskrifter kollektivavtal arbetsta-godtas de följer somom av
garsidan har träffats arbetstagarorganisation.eller centralgodkänts av en
Dispositiviteten omfattar tidsbegränsad anställningbestämmelsema om
och anställningsförmånerprovanställning, underuppsägningstid, en pe-
riod permittering, påturordning uppsägning grund arbetsbrist,vidav av
företrädesrätt till återanställning, pension, preskriptionmedavgång samt
några lagens 2 §procedurbestämmelser. Enligt gäller i detav samman-
hanget arbetsgivaren tillämpa kollektivavtalkan sådant deävenatt ett
arbetstagare inte organisationen.medlemmar i den avtalsslutandeärsom
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förutsätter utanförståendeDetta dock de arbetstagarna isysselsätts så-att
dant arbete avtaletsom avser.

§ finns beräkningI 3 vissa bestämmelser anställ-gemensamma om av
ningstid. Arbetstagarens anställningstid får betydelse i olika sammanhang
enligt lagen, nämligen gäller uppsägningstiden, fådet be-rättennär att
sked tidsbegränsad anställning inte skall fortsätta, turordnings-attom en

återanställningsrätten storlekenreglerna, skadeståndsamt ett normeratav
skall utgå arbetsgivaren sig efter domvägrar rättaattsom om en som

uppsägning eller ogiltigförklaratsinnebär avskedande har ellerettatt en
beståtidsbegränsad anställning skall tills vidare.att en

3 § arbetsgivare fårEnligt gäller arbetstagare byter tillgodo-att en som
sig tiden i första anställningen arbetsgivarna vidräkna den tiden förom

övergången tillhör koncern. Om arbetstagaren byter anställningsamma
följd företagettill eller del företaget övergår tillattav en av en ny ar-

betsgivare, har han också åberopa anställningstiden förstehos denrätt att
Ocharbetsgivaren. arbetstagaren kan räkna anställningstiden hossamman

flera arbetsgivare flerabyten sker gånger inom koncern ellernär nären
flera företagsövergângar.det äger rum

Bestämmelserna i 3 § innebär också arbetstagaren får räknaatt extraen
anställningsmånad anställningsmånad påbörjar efterför varje hansom
fyllda 45 år. Sammanlagt får dock tillgodoräknaarbetstagaren sig högst
60 sådana anställningsmånader. Den angivna 45-årsregeln gällerextra nu
dock inte i alla vid turordning, företrädes-sammanhang, endast vidutan

till återanställning vid beräkningen skadestån-och det normeraderätt av
det.

Härutöver.innehåller § vissa fått återanställning3 regler denattom som
skall ha till viss uppsägningstid, till besked tidsbe-rätt attanses om en
gränsad anställning inte skall fortsätta och till återanställning sådanny om

aktuellblir enligt reglerna därom.

14-6 §§ finns anställningsavtalet.de grundläggande bestämmelserna om
Enligt 4 § gäller anställningsavtal tills vidare. Avtal tidsbegränsadett om
anställning får dock träffas i fall i 6 §§. Omde 5 och det i nå-angessom

fall träffas avtal tidsbegränsad anställning, kan arbetsta-got annat om en
få domstolsförklaring avtalet skall gälla tills vidare.attgaren en
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En tillsvidareanställning kan arbetsgivaren ellersägas arbetstaga-upp av
för upphöra efter viss uppsägningstid,att medan tidsbegränsadren en en

anställning föregående upphörutan uppsägning vid utgången anställ-av
ningstiden eller arbetetnär slutfört, inteär har avtalats ellerannatom
följer reglerna provanställning.av om

Arbetstagaren har möjlighet frånträda sin anställning med omedelbaratt
verkan, arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åliggandenom

arbetstagaren. Arbetsgivaren kan enligtmot vissa förutsättningar avbryta
anställningen med omedelbar verkan avskedande enligt 18genom

I 5 § finns uppräkning de fall då anställning kan begränsas tillen av en
tiden. De angivna fallen följande.är

Avtal för viss tid, viss eller visstsäsong arbete, det föranledsom av
arbetets särskilda beskaffenhet.

förAvtal viss tid vikariat, praktikarbete eller feriearbete.som avser
Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst månader under två år,sex

det föranleds tillfällig arbetsanhopning.om av
4. Avtal gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börjasom värn-

pliktstjänstgöring eller därmed jämförlig tjänstgöring,annan som
skall pågå månader.än tremer

förAvtal viss tid anställning efter pensionering, arbets-som avser om
har uppnått den ålder medförtagaren skyldighet avgå frånsom att

anställningen ålderspensionmed eller, någon sådan avgångsskyl-om
dighet inte föreligger, arbetstagarennär har fyllt 67 år.

Vidare gäller enligt 6 § avtal får träffas tidsbegränsadatt om en provan-
ställning, prövotiden högst månader.är Om arbetsgivarenom ellersex
arbetstagaren inte vill anställningen skall fortsätta efteratt det prövo-att
tiden har löpt skall besked detta lämnas till vidut, motpartenom senast
prövotidens utgång. Sker det inte detta, övergår provanställningen i en
tillsvidareanställning. Slutligen gäller härvid provanställningatt ävenen
får avbrytas före prövotidens utgång, såvida inte har avtalatparterna om
någonting annat.

Bestämmelserna 7-10i §§ gäller frånuppsägningar arbetsgivarens sida.
Därvid gäller enligt §7 uppsägning skall sakligt grundad.att en vara
Saklig grund föreligger inte det skäligt kräva arbetsgivarenär attom att
skall bereda arbetstagaren arbete hos sig. Och uppsägningenett annat om
beror på förhållanden hänför sig till arbetstagaren personligen, fårsom
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arbetsgivaren tillpå omständigheter har käntinte grundas enbartden som
tilltänkt uppsägning lämna-månad innan underrättelseän enomenmer

arbetsgivaren inte harfrån uppsägningeni ställetdes; tiden räknas om
§.underrättelse jämför 30någonlämnat

hur själva uppsägningen skallregler8-10 §§ finns vissaI närmare om
från arbetsgivarens sida skalluppsägningtill. bl.a.Det att varaanges en

skall iakttavad han hanskall upplysasskriftlig, arbetstagarenatt om om
arbetsgivaren på begäran arbetsta-uppsägningenangripavill samt att av

föromständigheter åberopas grunddeskall som upp-somuppgegaren
i förekommande fall upplysasarbetstagarensägningen. Vidare skall om

återanställning och vad han skalltillföreträdesrätthan har göraatt om
Bestämmelsen i 10 § hurvill utnyttja denhan uppsäg-rätten. angerom

arbetstagaren.ningen skall tillställas

För både arbetsgivare ochuppsägningstid finns i 11Bestämmelser om
Omuppsägningstid månad. arbets-minstagällerarbetstagare en enaven

arbetsgivaren devarit anställd hosuppsägningstillfallet harvidtagare se-
minst tolv månader under dei följd eller sammanlagtmånadernaste sex

uppsägningstidtilltvå åren, har arbetstagaren dock rättsenaste aven
fyllda 25 år,två månader vid

år,månader vid fyllda 30tre
35 år,månader vid fylldafyra

månader vid fyllda 40 år,fem
fyllda år.månader vid 45sex

förmåner uppsägningstidenoch undertill lön andraArbetstagarens rätt
§§§. enligt 12 arbetstagarei 12-14 Därvid gällerregleras att somen

sinuppsägningstiden behålla lönberättigad underhar blivit uppsagd är att
får några arbetsuppgif-anställningsförrnåner han inteoch andra även om

arbetsuppgifter tidigare.fåralls eller andra änter

stå till för-inte behöverOm arbetsgivaren förklarat arbetstagarenhar att
fråndel därav, får arbetsgivarenfogande uppsägningstiden ellerunder en

under§ inkomster arbetstagarenförmåner enligt 12 avräkna sammasom
ocksånågon anställning. Arbetsgivaren hartid har förvärvat i rättannan

uppenbarligenunder denna tidinkomster arbetstagarenavräknaatt som
anställning. Utbildningsbidragförvärvat i godtagbarkunde ha en annan

arbetsmarknadsmyndighet får i denutgår efter beslut räknas avsom av
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mån bidraget anställningsfömiånema och har bevil-tidavser samma som
§.jats arbetstagaren efter uppsägningen. 13

§ inte får förflyttas till någonI 14 stadgas uppsagd arbetstagareatt en
uppsägningstiden, möjligheter sökaunder arbetstagarens attonannan om

försämras.därigenom skulle icke obetydligt Underarbetenyttett upp-
frånsägningstiden också till skälig ledighet anställ-har arbetstagaren rätt

arbetsförrned-bibehållna anställningsförmåner för besökaningen med att
eller söka arbete.lingen sättannat

§§ återfinns bestämmelser arbetstagaren har till15-17I rättatt ettom
§skriftligt besked tidsbegränsad anställning enligt kom-5 inteattom en

skall minst månad före anställnings-fortsätta. Beskedet lämnasatt enmer
tidens utgång. En förutsättning för sådant besked dock arbetstaga-är att

arbetsgivarenanställningen upphör, har varit anställd hosnär änren, mer
två åren. Om anställningen så korttolv månader under de ärsenaste att

ibesked inte lämnas månad förväg, skall det i stället lämnaskan nären
anställningen börjar.

Om säsongsanställd arbetstagare, anställningen upphör harnären som
anställd för viss hos arbetsgivaren månadervarit undersäsong änmer sex

två åren, inte kommer fortsatt säsongsanställning vid dende attsenaste
början, skall arbetsgivaren arbetstagaren beskedsäsongens omnya ge

minst månad innan den börjar.detta säsongennyaen

skriftligt, och det skallBeskedet skall bl.a. vad arbetstagarenvara ange
för det fall han tidsbegränsningen striderhar iaktta att attatt motanser

anställningsskyddslagen vad han skall han har företrädesrättgörasamt om
vill åberopaåteranställning och sigtill den En arbetstagarerätten. som

till skäligfått besked har ledighet från anställningen bi-har medrättett
behållna arbetsförmedlingen elleranställningsförmåner besökaför att

söka arbete.sättannat

Regler avskedande Avskedande får ske, arbets-finns i 18-20 §§.om om
åsidosatt arbetsgivaren. Dock gäl-har sina åliggandentagaren motgrovt

ler avskedandet inte får omständighetergrundas enbartatt som ar-
betsgivaren till innan underrättelse till-har känt månadän ettmer omen
tänkt avskedande lämnades 30 §. Tiden räknas i stället frånjämför
själva fall underlåtit nå-avskedandet i de arbetsgivaren har lämnadär att

underrättelse.gon
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Avskedandet skall skriftligt, och i beskedet skall arbetsgivarenvara ange
vad arbetstagaren har iaktta han vill angripa avskedandet. Påatt om ar-
betstagarens begäran arbetsgivaren skyldigär de omständighe-att uppge

åberopas grund för avskedandet. I 20 § finns be-ter närmaresom som
stämmelser hur besked avskedande skall tillställas arbetstaga-ettom om
ren.

Enligt 21 § har arbetstagare permitterats till lönrätt ochen som samma
andra anställningsförmåner arbetstagaren hade fått behålla sinasom om
arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte pennitteringen följdärom en av

arbetet säsongsbetonat eller andraär skäl inte sammanhängandeatt ärav
till sin natur.

Som tidigare har kan arbetsgivarennämnts och central arbetstagaror-en
ganisation komma avvikelser från 21överens Vidare gäller dockom

avvikelser kan avtalas utanför kollektivavtalsförhållanden,ävenatt om
avtalet innebär kollektivavtal med central arbetstagarorganisa-att ett en
tion skall tillämpas 2 § tredje stycket.

Bestämmelser turordningen vid påuppsägning arbetsbristgrundom av
finns i 22 23 §§.och Enligt 22 § skall arbetstagarnas plats i turordning-

bestämmas med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagdaen an-
ställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid

företrädehar framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika
anställningstid högre ålder företräde. Kan arbetstagare endast efterger en
omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller förut-som
sättning för företräde enligt turordningen arbetstagaren tillräckli-haratt

kvalifikationer för det fortsatta arbetet.ga

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, fastställs turordningen för varje
enhet för sig. Och i de fall där arbetsgivaren eller brukar bundenär vara

kollektivavtal, fastställs särskild turordning för varje kollektivav-av en
talsområde. Finns idet sådant fall flera driftsenheterett ort,samma
skall inom arbetstagarorganisations avtalsområde fastställasen en gemen-

turordning för samtliga enheter, organisationen begär det isam om sam-
band förhandlingarmed enligt lagens 29

Som redan 22 § dispositiv; arbetsgivarenär kan träffa avtalangetts om
undantag från turordningsreglema kollektivavtal har träf-ettgenom som
fats med eller godkänts central arbetstagarorganisation 2 § andraav en
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delegera sin träffastycket. Den centrala kan kol-organisationen rätt att
Omlektivavtal till organisationen. den lokala organisationenden lokala

träffar tillämpas i frågaturordningsavtal, får avtalet uppsägningarett om
vid uppsägningstidens slut äldre 57 och halvtarbetstagare är än ettsomav

centrala organisationens medgivande tillår bara arbetsgivaren får denom
varje särskild uppsägning 2 § fjärde stycket.

23 § framgår nedsatt arbetsförmåga ocharbetstagare harAv att somsom
särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall,på grund därav har beretts

allvarliga få företräde fortsattdet olägenheter, till arbetekan ske utanom
turordningen.oberoende av

följer bestämmelser gäller företrädes-Efter turordningsreglema de som
återanställning §§.till 25-27 Arbetstagare harrätt sagtssom upp

företrädesrätt till återanställning igrund arbetsbrist har den verksam-av
tidigare varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagarehet där de har

§har anställts för begränsad tid enligt 5 och på grundsom av ar-som
inte fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädes-betsbrist har

har varit anställd hos arbetsgivarendock arbetstagarenrätt är att sam-
det företrädesrätttolv eller, gäller tillmanlagt närän säsongsan-mer ny

säsongsanställd månaderställning för tidigare arbetstagare, undersexen
arbetstagaren tillräckliga kvalifikationertvå åren harde attsenaste samt

anställningen.för den nya

gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller be-Företrädesrätten
lämnatslämnades eller skulle ha enligt 15 § och därefter till desssked ett

då anställningenår förflutit från den dag upphörde. Vidhar säsongsan-
i stället frånställning gäller företrädesrätten tidpunkten då besked lämna-

enligt §skulle ha lämnats 15 och därefter till år hardes eller dess ett
förflutit de tidspe-från början. Har under nämndaden säsongens nunya

företaget verksamheten bedrivsriodema företaget däreller den del av
övergått företrädesrätten dentill arbetsgivare, gäller mot nye ar-en ny
betsgivaren.

eller det i arbetsgivarensOm arbetsgivaren flera driftsenheterhar om
kollektivavtalsområden, företrädesrättengällerverksamhet finns olika

avtalsområde där arbetstagarenanställning inom den enhet och det var
upphörde. Finns det i sådantsysselsatt den tidigare anställningennär ett

flera inom organisationsfall driftsenheter skall avtals-på ort, ensamma
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område företrädesrätten gälla samtligaarbetsgivarens enheter på orten,
organisationen begär det förhandlingar enligt 32vidsenastom

Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning, bestäms tur-
ordningen emellan utgångspunktdem med i varje arbetstagares samman-
lagda anställningstid arbetsgivaren.hos Arbetstagare med längre anställ-

företrädeningstid har framför anställningstid.arbetstagare med kortare
anställningstidVid lika högre ålder företräde. 26 §.ger

inteFöreträdesrätten kan gällande innan arbetstagaren har anmältgöras
på företrädesrättanspråk hos arbetsgivaren. Detta förutsätter dock att ar-

fått upplysningbetstagaren har härom i besked enligt 8 eller 16 Vidare
arbetstagaregäller erbjudande återanställning inteatt antar ettsomen om

tillträdabehöver den anställningen förrän efter skälig övergångs-nya en
Om avvisartid. arbetstagaren erbjudande återanställning skä-ett om som

ligen borde ha godtagits, har förlorat sin företrädesrättarbetstagaren
§.27

I de följande paragraferna 28-32 §§ finns det bestämmelsernärmast
förhandlingar En arbetsgivare bunden kollektivavtalärom m.m. som av

träffar avtal tidsbegränsad 28 §och anställning skall enligtsom om sna-
underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen anställ-rast om

ningsavtalet. Underrättelse skall lämnas kollektivavtal tillfälligtäven när
inte gäller. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, anställ-om
ningstiden högst månad.är en

I fråga arbetsgivarens skyldighet förhandla före beslutattom om upp-
sägning grund arbetsbrist, efterpennittering eller återintagningav
permittering enligt 29 § §§gäller anställningsskyddslagen 11-14att
medbestämmandelagen skall tillämpas.

En arbetsgivare vill avskeda eller arbetstagare grundsägasom upp en
omständigheter hänför sig till personligen skallarbetstagarenav som en-

30 §ligt underrätta arbetstagaren i förväg. Om underrättelsendettaom
gäller uppsägning skall den Gällerlämnas minst två veckor i förväg.en
den avskedande skall den lämnas minst vecka i förväg. För falldet atten

fackligtarbetstagaren organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt medär
underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation arbetstaga-som

tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarerganisationen harren
till överläggning med arbetsgivaren åtgärdden underrättel-rätt om som
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överläggningdockdettaförutsättning föroch varslet En är attsen avser.
varslet lämnades.underrättelsen ellereftervecka detbegärs senast atten

verkställaarbetsgivaren inteöverläggning har får uppsäg-Om begärts,
avslutats.haröverläggningenning eller avskedande förrän

arbetstagare be-arbetsgivare§gäller enligt 30aVidare att gersomen
anställning skall upphöra,tidsbegränsadenligt 15 §sked att sam-om en

arbetstagarorganisation arbetstagarenlokalahar varsla dentidigt att som
arbetstagarorganisationen haroch lokalatillhör. Arbetstagaren den rätt

beskedet.arbetsgivarentill överläggning med om

beskedarbetstagarearbetsgivareEn attatt om en pro-gesom avser en
övergå i tills-förtid avslutasi ellervanstälhiing skall avbrytas utan att en

tvådetta minst veckorunderrätta arbetstagarenvidareanställning skall om
arbetsgivarenskallorganiserad,fackligtOm arbetstagareni förväg. är

arbetstagarorganisationlokalaunderrättelsen varsla denmedsamtidigt
lokala arbetstagarorga-och dentillhör. Arbetstagarenarbetstagarensom

beskedet.med arbetsgivarenöverläggningtillnisationen har rätt om
§-31

arbetsgivareområde enligt 32 §dettaSlutligen gäller att som avseren
till åter-företrädesrättnågon hararbetstagare,anställa näratt annanen

berörda arbets-först skall förhandla med denverksamheten,anställning i
medbestämmande-11-14 §§på itagarorganisationen det sätt som anges

flera företrä-fråga uppkommergällerDetsammalagen. när vem avom
återanställning.skall fådesberättigade som

avgång medanställningsskyddslagen bestämmelserinnehållerVidare om
villstadgas arbetsgivare,33 Häripension attatt en ar-en somm.m.

uppnår ålderanställning densin arbetstagarenskall lämna närbetstagare
någon sådanålderspension eller,medför skyldighet avgå med omattsom

skall arbetstagaren67 år,gångsskyldighet inte finns, vid fyllda ettgeav
i förväg.månadskriftligt minstbesked dettaom en

anställning isinskall lämnavillOm arbetsgivare arbetstagareatten en
enligt lagenhel förtidspensiontillsamband med arbetstagaren får rättatt

skriftligenarbetsgivaren1962381 försäkring, skallallmän ge ar-om
kännedomfåttarbetsgivaren harbesked detta såbetstagaren omsnartom

pensionsbeslutet.
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En arbetstagare har fyllt 65 uppnåttår eller den lägre åldersom som
medför skyldighet avgå med ålderspension intehar till längrerättatt upp-
sägningstid månad och företrädesrätthar inte heller enligt reglernaän en

turordning eller företrädesrätt till återanställning.om

De fyra paragrafema 34-37följande §§ gällernärmast tvister gil-om
tigheten eller avskedandenuppsägningarav m.m.

Om arbetstagare saklig skallgrund, uppsägningen för-sägs utanen upp
klaras ogiltig på yrkande arbetstagaren. Detta gäller dock inte,av om
uppsägningen angrips endast därför den strider turordningsregler.att mot

Om det uppkommer tvist uppsägnings giltighet, upphör inteen om en an-
ställningen följd uppsägningen förrän tvistentill har avgjorts slutligt.av
Arbetstagaren får inte heller från påarbetet grund deavstängas av om-
ständigheter föranletthar uppsägningen det finnsän sär-annatsom om
skilda skäl. harArbetstagaren till lön och andra förmåner enligt 12-rätt

§§14 så länge anställningen består.

Domstol kan tiden intill detför slutliga avgörandet besluta anställning-att
skall vid uppsägningstidens utgång eller vidupphöra den tid-en senare

punkt domstolen bestämmer pågåendeeller avstängning skallattsom en
upphöra. 34 §.

Om arbetstagare blivithar avskedad under omständigheter inteen som
skulle ha till förräckt giltig uppsägning, skall avskedandet förkla-ens en
ogiltigt yrkande arbetstagaren.på För det fall sådant yrkan-ras att ettav

framställs,de domstol besluta anställningenkan avskedandet skallatt trots
bestå tills slutligthar avgjorts.tvisten Arbetsgivaren får då inte avstänga
arbetstagaren från påarbete grund de omständigheter föranlettharav av-
skedandet, och arbetstagaren har till lön andra förmåneroch enligträtt
12-14 så anställningen består. 35 §.länge

Vidare gäller enligt 36 § anställningsavtal har tidsbegränsats iatt ett som
strid lagen skall förklaras gälla tills vidare arbetstagaren yrkarmot om

Omdet. arbetstagaren framställer sådant yrkande, kan domstol beslutaett
anställningen avtalet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts.att trots

Även i det fallet har arbetstagaren till anställningsförmåner enligträtt
12-l4 §§ så anställningen består.länge
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Slutligen gäller i detta inteavsnitt arbetsgivaren får avstängaatt en
arbetstagare från arbete på föranlettgrund omständigheterde harav som

uppsägning eller avskedande, domstoletten om en genom en
lagakraftvunnen dom har ogiltigförklarat 37 §.åtgärden

I 38 39 §§ skadestånd.och finns bestämmelser De innebär attom en ar-
betsgivare bryter anställningsskyddslagen inteskall betala baramotsom
lön och andra anställningsfönnåner tillarbetstagaren kan ha rätt utansom

ersättning för den skada 38uppkommer §. Enäven arbetstagare ärsom
skadeståndsskyldig iakttarhan eller hon inte den uppsägningstidom som

i llavses

Skadestånd kan både förlustersättning för den ochuppkommeravse som
ersättning för den kränkning innebär. förlagbrottet Ersättning för-som
lust tid efter anställningens upphörande får alla förhål-undersom avser
landen bestämmas till högst det belopp ska-motsvarar norrneratettsom
destånd enligt 39 Om det skäligt, kan skadeståndet ned ellerär sättas

fallahelt bort.

Om arbetsgivare sig efter dom, varigenom dom-vägrar rättaatten en en
stol har ogiltigförklarat uppsägning eller för-avskedande eller haretten

gällaklarat tidsbegränsad anställning skall tills skall enligtvidare,att en -
39 § anställningsförhållandet upplöst. Arbetsgivaren skallanses som-
för sin betala skadestånd till arbetstagaren. skadeståndet beräknasvägran

utgångspunkt imed arbetstagarens sammanlagda hosanställningstid ar-
betsgivaren anställningsförhållandet upplöses. Ersättningennär är norme-
rad och bestäms till belopp motsvarandeett
16 månadslöner femvid mindre års anställningstid,än
24 månadslöner vid femminst mindre tio års anställningstid ochänmen
32 månadslöner års anställningstid.vid minst tio

Om motarbetstagaren har fyllt så60 år, 24,höjs detbeloppet att svarar
36 respektive 48 månadslöner.

skadeståndet får dock inte beloppet flerabestämmas beräknas efterså att
månadslöner påbörjade anställningsmånader hosantaletän motsvararsom
arbetsgivaren. När måna-arbetstagaren anställd mindrehar varit än sex

skallder, beloppet likväl månadslöner.motsvara sex

Det sista avsnittet i anställningsskyddslagennäst innehåller regler om pre-
skription 40-42 §§.
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En arbetstagare yrka ogiltigförklaring uppsägningattsom avser av en
eller avskedande, skall underrätta arbetsgivaren detta tvåett senastom
veckor efter det uppsägningen eller avskedandet skedde. Om arbetsta-att

inte har fått något besked arbetsgivaren vad han skall göragaren av om
han vill angripa åtgärden jämför 8 och 19 §§, tiden i ställetom anges

till månad, räknat från det anställningen upphörde.atten

Om arbetstagare gällandegör anställningsavtal har tidsbegrän-att etten
stridi lagen och yrka förklaring avtalet skall gällasats mot att attavser

tills vidare, skall arbetstagaren underrätta arbetsgivaren detta senastom
månad efter anställningstidens utgång.en

Om inomdet underrättelsetiden har påkallats förhandling rörande tviste-
frågan enligt medbestämmandelagen eller med stöd kollektivavtal,av
skall talan inomväckas två veckor efter det förhandlingen avslutades. Iatt

fall skall talan väckas inom två veckor efter det tiden för under-annat att
rättelse gick 40 §.ut.

Den vill kräva skadestånd eller framställa fordringsanspråksom ett annat
grundar sig på bestämmelserna i anställningsskyddslagen skall under-som

detta inom fyrarätta månader från tidpunktden då denmotparten om
skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning.
Om arbetstagaren inte fåtthar något besked vad han skall iaktta förom
det fall han vill yrka skadestånd, räknas tiden i stället från den dagatt när
anställningen upphörde. När yrkandet brott reglernamotavser om an-
ställningsformen i 4 skall tidsfristen räknas från anställningstidens ut-
gång.

Har det inom underrättelsetiden påkallats förhandling i tvistefrågan enligt
medbestämmandelagen eller med stöd kollektivavtal, skall talan väckasav

fyrainom månader efter förhandlingendet avslutades. I fallatt annat
skall talan väckas inom fyra månader efter det tiden för underrättelseatt
gick 41 §.ut.

I alla de angivna fallen gäller har förlorat sin talan intehanatt parten om
lämnar underrättelse och väcker talan inom föreskriven tid 42 §.

Den avslutande bestämmelsen gäller rättegången i tvister enligt anställ-
ningsskyddslagen 43 §. Bestämmelsen tvistema skall handläg-attanger

enligt den arbetstvistlagen.s.k. När det fråga sådana tvisterärgas om
i 34-36 §§ skall handläggningen skyndsam. Som framgårsom avses vara



SOU 199332 anställningsskyddslagengällandeDen i korthet 131nu

tidigare fallden redogörelsen vissa förordnakan domstol i attav en an-
ställning skall bestå tills tvisten avgjons. Ett sådanthar slutligt interimis-
tiskt fårbeslut dock enligt 43 § inte meddelas förstutan att motparten

fåtthar tillfälle sig. Om dröjsmål skulle medföra risk föratt yttra ett
skada, får bifalladock domstolen omedelbart yrkandet gälla tillsatt annat
förordnas. När tingsrätt har meddelat det interimistiska beslutet kanen
det överklagas särskilt till arbetsdomstolen.
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4 Arbetsgivare-arbetstagare,.
förändrade arbetsformer

4. 1. Inledning

Sätten organisera arbete otaliga och ändras tiden. Alltsedan in-är överatt
dustrialismens igenombrott västvärlden har det lagts fram olika teorier

hur arbete kan bedrivas effektivt och villkordeett mestom som om som
bör gälla på arbetsplats. Till del har teorierna haft olika inriktningen en

det gäller sådana frågor driftsenhetemas storlek, kontrollennär ochsom
samordningen arbetet, arbetsuppgiftemas innehåll och variationsgrad,av
arbetstagarnas inflytande arbete och arbetsmiljö eller dylikt. Teori-över

har också haft olika syften. fallI vissa har avsikten främst varitema att
konstruera modell för effektiv användning olika produktionsresurs-en av

däribland arbetskraften. Framför allt under tid har det emel-er, senare
lertid blivit allt vanligare lyfthar fram arbetskraftens särprägelatt man

in ioch arbetet socialt sammanhang. En skillnad gäl-störresatt ett annan
fråganler verksamheten skall byggas utgångspunktmed i in-ettom upp

eller perspektiv vissa teorier blickar i första inåthandternt ett externt
och behandlar frågor företagets eller myndighetens internarörsom or-
ganisation, medan andra teorier kunden i och låter dennessätter centrum

önskemålbehov och utformningen arbetet.styra av

Av direkt betydelse för vårt den organisationuppdrag arbetetärmera av
faktiskt samhället. Härförekommer i moderna variatio-det ärrentsom

självfallet överblicka, varföroch svårareän störrenen att ut-en mera
tömmande beskrivning knappast låter Detsig dock angelägetgöras. är att
våra lagstiftningenöverväganden den arbetsrättsliga i möjligaste månom
korresponderar förhållandena arbetslivet situationinom och denmot som
råder på arbetsplatserna. Det också särskilt i kommittédirektivensägs att

skall gällande lagstiftning iutvärdera och föreslagen samhällseko-ett
nomiskt bedöma lagstiftningen påverkatperspektiv hur och i framti-samt
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flexibiliteten påpåverka strukturomvandlingen ochkommerden att ar-
kommitténtilläggsdirektiven börbetsmarknaden. I dessutom attanges

förändringar bolagisering och andrade skettundersöka genomom som
förändringar iuppdelning på juridiska bör föranledaformer personerav

lagstifmingen.

bildvåra uppgifter studera deningår således blandDet tonaratt som
frågaarbetsliv. Som det kom-inom dagens redanfram ärantytts om en

verklighet. därför nödvändigt begränsasvårfångad Det blirplex och att
allmängiltigahuvuddragen skildra deframställningen till och att mera

I får den teoretiskakan iakttas. detta sammanhangtendenser ävensom
förklaradärigenom kan ägnadbakgrunden sin betydelse den attatt vara

arbetslivet. Om någonföreteelser förekommer inomdel de somen av
också bildaförhärskande kan deorganisationsmodellernågraeller är ut-

eftersomframtida utvecklingen,för bedömning dengångspunkt en av
till förutsträckning kan ligga grundi viss kommateorierna att nya or-

också uttryck för tendensganisationsförändringar. Modellerna kan enge
får alltid i minneteller offentlig sektor. Man dock bäranäringslivinom

innehål-förutsägelseförändras och varjeförhållandena snabbt kan attatt
osäkerhet.ler avsevärda moment av

huvudavsnitt. förstaframställningen delas in i två DetDen följande av-
deöversiktligt arbetet och någraskildrar organisationensnittet avav

Framställ-förekommer inom arbetslivet.olika produktionsforrner som
tillgängligsåsom allmänti skriftliga källor,ningen bygger den delen

frånockså på erfarenheter deutredningsrapporter,litteratur och men
i landet.sekretariat gjort olika arbetsplatservårt harstudiebesök som

samhällsekonomiska effekterhuvudavsnittet behandlarDet andra ettav
utgår frånanställningsskydd. Redogörelsen i det avsnittet rapport somen

Edin och professor Bertil Holmlund har utarbetatdocent Per-Anders
i sin bilaga till betänk-vårt redovisas helhetuppdrag; rapporten som en

andet.
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Något4.2. organisationen iarbete detom av
postindustriella samhället

4.2.1. Jordbrukssamhället blir industrisamhälleett

Det 1900-tal går sitt slut har inneburit förändringarmot storasom nu av
Ännusamhället. vid sekelskiftet dominerades Sverige jordbruksnä-av

ringen, och fannsarbetstillfällena inom lantbruket ochmerparten av
därtill anknytande sektorer. Den framväxande industrin befäste dock sin
ställning alltsedan 1930-taletoch har industrin flersysselsatt människor

lantbruket. Och under följande årtiondenade kom Sverigeän utgöraatt
utpräglat industrisamhälle.ett

Karakteristiskt för industrisamhälle bl.a. den inriktningenstarka påärett
produktion Näringslivet domineras tillverkningsindustrin,av varor. av
och flertalet arbetstillfällen ligger självai produktionen.

Tillverkningsindustrin byggde traditionellt på styrningstarken av pro-
duktionen och kontroll arbetet. Kraven på effektiviteten noggrann av
ledde ibland till arbetet delades i mycket små tidsenheter, och detatt upp
gjordes detaljerade studier resursanvändningen. Produktionen deladesav
också in i bestämda och klart avgränsade arbetsmoment, där den enskilde
arbetstagaren hade sin särskilda uppgift kunna överblicka andrautan att
delar varuframställningen. Ofta frågadet enstaka arbetsmo-av var om

repetitiv karaktär löpande band-principen. Intresset såle-ment av var
des starkt koncentrerat kring de interna förhållandena i företaget och det
gällde rationalisera olika delar produktionen. Nyckelorden oftaatt av var
likfonnighet Standardisering.och

Beslutsordningen inom företaget formell och dessutom hierarkisktvar
uppbyggd. Vanligen illustrerades den pyramid för markeraattav en
skilda beslutsnivåer, där varje nivå överordnad de lägre och därvar man
inom de olika nivåerna besatt viss formell behörighet. Företagensen or-
ganisation också sådan skiljelinjen mellan arbetare och tjänstemänattvar

relativt tydlig. Något förenklat kan de arbetade i självasägas attvar som
produktionen arbetare, tjänstemännenmedan arbetade admini-medvar
stration eller arbetsledning.

Andra kännetecken storskalighet och centralstyming. Flera industri-var
företag strävade efter integrera de produktionsled låg före elleratt som
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efter egentligaden kärnan i verksamheten. Produktionen hölls samman
inom företag inomenda eller Tanken på dettakoncern.ett atten var man

kunna kontrolleraskulle så del möjligt produktions-sätt storen som av
minskakedjan och antalet störningar beroendet utomstående leve-eller av

rantörer.

Industrisamhället4.2.2. blir tjänstesamhälle eller ettett
informationssamhälle

år har bilden näringslivet den offentliga sektorn för-Under ochsenare av
i mån. Industrisamhället på övergå iändrats avsevärd vadvägär att som

kallas tjänstesamhälle inforrnationssamhälle.skulle kunna ellerett ett
inte förstås på det tillverkningsindustrin ellerDetta skall sättet att ens

förlorat sinjordbruket har betydelse bas för sanüiällsförsörjningen.som
industriproduktionen råderTvärtom torde öka lång sikt, och det bred

enighet industriell tillväxt grundläggande betydelse förärattom en av
vårt välstånd. Det hindrar dock inte förändringarna kan beskrivasatt som
genomgripande.

fårdetta sammanhang talar tjänstesamhälle detNär i ett somom sesman
till immateriellasammanfattning alla de tendenser leder detattav somen

förstärks industriteknologiskai arbetslivet samtidigt detmomentet som
tydligt tecken på antalet tjänstemän konstant harned. Ett detta är atttonas

år, näringar serviceverksamhetökat under och handel och ärsenare som
frammarsch. Dessutom det så traditionella arbetaruppgifter harär att

minskande enbart medförändrats, och det antal arbetarär ett mate-som
Överting. mekanisering och datorisering harriella huvud gällertaget att

mins-nått så långt själva den fysiska befattningen med kräveratt varan en
arbetsinsats; allt färre såsom sådan, i stället kon-kande arbetar med varan

omkring exempelvis planeringverksamheten runtcentreras varan genom
tillverkning, produktionstekniskt viss kvalitetskontroll, under-arbete,av

reparation maskiner dylikt.håll och ellerav

utveckling-Utvecklingen följd flera olika faktorer. Den tekniskaär en av
självfallet helt tekniskagrundläggande betydelse; deär genom upp-en av

varit möjligt tillverknings-finningama har det lägga mängdöveratt en
maskiner och lösgöra arbetskraften för uppgifter.andraattmoment

Produktionsteknologin har blivit allt och alltavancerad krävt högremer
arbetskraften. tekniska iDen utvecklingen kan sinkompetens hos sä-tur
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ha starkt samband med internationelladen hårdnandeett konkurren-gas
på olika drivit fram strukturförändringar.sättsen som

En starkt bidragande orsak utvecklingen välfárdssamhället.ärannan av
Här blir det mycket ofta fråga produktion tjänster, inomt.ex.om av
sådana områden vård, och utbildning. Det alltså frågaärsom omsorg om
uppgifter i utsträckning har lagts på det allmänna härstor i landet.som
Omfattande förändringar har dock skett inom det privataäven näringsli-

och i många fall det tjänsteföretagenär harvet, varit föregångare.som
Flera dem framväxte hårdnanderesultat konkurrens påav ettsom av en
varumarknaden, där både överkapacitet och frihandel lett till si-utsatten
tuation för flera de traditionella industrinäiingama.av

De tjänsteföretagen på helt de industribola-sätt ännya ett annatvar stora
inriktade signaler från marknaden. Många företagenatt ta emotgen av
relativt små och kunde ställa sitt utbud alltefter de växlingarvar om som

skedde på efterfrågesidan. De kunde därför utforma sina tjänster efter
kundens individuella önskemål. Detta innebar själva den grundläggan-att
de styrrnekanismen i verksamheten hade från produktions-väntnu en
styrning till efterfrågestyming.en

Tjänsteföretagen blev i många fall framgångsrika och kom därför med ti-
den bilda skola, inte bara för andra serviceföretagatt för indu-ävenutan
striföretagen föroch den offentliga förvalmingen. Det har således blivit
allt vanligare arbetet organiseras enligt s.k. service-management-att en
modell. Man riktar in arbetet det sanningens ögonblick när mötet
med kunden Verksamhetenäger koncentreras kring de arbetstagarerum.

finns vid fronten och de andra får till uppgift stödja frontarbe-som att
olika sätt.tet

Det blir alltså fråga påtagligt kund- eller marknadsinriktad organi-om en
sation. Tanken signalerna från marknaden inteär bara skallatt tas emot

också bearbetas basnivå. Produktion likavälutan produktionsbe-som
slut skall alltså ligga så marknaden möjligt. På dettanära skallsättsom
beslutsprocessen bli snabb obyråkratisk, någotoch nödvändigtärsom om
produkten kort varsel skall kunna utformas enligt kundernas önskemål.

En följd den beskrivna ordningen den hierarkiska besluts-är ochav att
kontrollordningen har fått revideras. Ledningsorganisationen har skurits
ned och plattats ut. Ambitionen framförhar allt varit minska antaletatt
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ligger längre frånpå mellanplanet; de många nivåerna alltnivåer som
förstärksbyråkratisera beslutsfattandet. I stället basentenderarkunden att
kombinationledningen. blir alltså frågaden allra Detoch översta enom

centralisering och decentralisering.av

strategiskaför deledningen kommer i dettacentralaDen system att svara
harför Men denövergripande betydelse verksamheten.besluten av mera

produktionsmålen fråga resultat, tid ochuppgift itill säkraäven att om
produktionsarbetet blir dock väsentligenKontrollenkvalitet. annatavav

Ledningenorganiserade tillverkningsindustrin.traditionelltslag i denän
resultatuppföljning målstyming, ofta medochsig i första handägnar

aktuellt med detal-hjälp. Däremot blir det sällandatorteknikens enmera
mindre tidsenheter ellereffektiviteten under vissakontrolljerad avav

i förstatillverkningsindustrin detI den modernavissa arbetsmoment. är
efter. hindrar dockproduktionsflödet Dettadet jämnahand strävarman

datoriseradrelativt närgången påkontrollen kan upplevasinte att ensom
ordbehandlarekassaregister ellervid med exempelvisarbetsplats; arbete

ske själva arbetsredskapet.kontrollen kunnaskulle genom

lö-basnivån för effektiv ochdecentraliserade liggerPå den ansvaret en
forrnule-till mål ledningen harproduktion lever depande som upp som

tillverkningen i inskränkt be-basnivån hänförs inte baraTillrat. mera
produktionen ochuppgifter planeringandramärkelse ävenutan avsom

in-organisationenproduktutveckling. Den kundinriktadevisskanske en
produktionstekniker, bere-personalkategorierockså delnebär att somen

för arbetarfår funktionen stöd demeller inköpare alltmerdare av som
flyterväsentliga verksamhetenfronten, kunden. Detvid dvs. är attmot

utvecklas ochkanmed så få störningar möjligt och produkternaattsom
efterfrågan.efter kundernasanpassas

har kontaktDet läggs alltså den arbetstagareavsevärtett ansvar som
inte särskilde säljaren,med Allt oftare blir det denkunden. operatören,

I synnerhet gäller det vid uppföljningendenna kontakt.har enavsom
Härigenom förkortasvid efterhörande kunden nöjd e.d.affär, är av-om

Operatörenoch produktionen ytterligare. harståndet mellan kunden att
ruti-detaljutformningen förbättringarför produkterna och avavsvara

för förVardagsrationaliseringar blir angelägenhet alla, inte sär-enner.
företaget.planeringsenheter inomskilda
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Enligt vissa bedömare många fallarbetslaget i passande grundenhetär en
i den platta organisationen. arbetslaget kommerDe att attnya, menar

iträda stället för individuella ackordsarbetare också lagen iattmen en
framtid integrerar tjänstemannauppgifter.traditionella En grundläggande
tanke med arbetslaget skall tillvara arbetstagarnasdet kunskaperär taatt

initiativförmågaoch på vad kan ske inom den tradi-sätt änett annat som
tionellt organiserade tillverkningsindustrin, där den enskilde arbetstaga-

inflytande arbetsuppgifterna förhållandevis litet. Medlem-över ärrens
i arbetslaget reflekteraförväntas vad och huröver görmarna man man

det, form självrationalisering. De får för arbetetgör att ut-en av ansvara
förs på bästa något arbetstagarnas benägenhetöka godtasätt, attsom anses
förändringar förmågaoch deras utveckla arbetet och produkterna.att

Det får betraktas osäkert arbetslaget i praktiken blir grundenhe-som om
i arbetsorganisation. I fall torde arbetsgivaren behålla denten varten ny

kontrollen arbetet och leda arbetet. Från arbetstagar-rättenyttersta attav
håll hyser också viss för arbetslaget och den målinrikta-attman en oro -
de styrningen leda till mindre förståelsehuvud kan för de arbets-över -

eller orsak inte kan arbeta i takt detagare som av en annan samma som
andra och därför kan ha svårare leva till de krav finnsattsom upp som
inom arbetslag.ett

Klart dock den organisationen arbetet bidrar till kvalifi-är att nya av en
kationsutjämning mellan arbetar- och tjänstemannakollektiven, möjligen
åtföljd inomökad skiktning kollektiven. Framför allt inom indu-av en
strin har mellan produktiva och administrativa arbeten blivitgränsen
mindre tydlig; uppgifterarbetarnas har blivit tjänstemannalika, ochmera
det har ibland kontoret har flyttats till verkstaden. Somsagts att ut re-
dan det ganska vanligt de arbetar med produk-nämnts är attnumera som
tionen också för fall deli kundkontaktema. Och de harvartsvarar aven
ofta arbetsuppgifter innefattar programmering, planering, beredningsom
eller liknande. I utsträckning det konkurrensen tekniskaoch nyhe-ärstor

driver utvecklingen. teknikenDen har medfört vissater som attnya
uppgifter, tidigare tekniskt avancerade, fåttvarit relativt rutin-som nu en
artad karaktär. Exempelvis mätinstrumentenhar de förbättrade gjort det
möjligt integrera provning kontroll självaoch med produktionen.att

förändradeDe arbetsuppgifterna också vissa följdverkningarkan för
kollektivavtalen. Avtal lön anställningsvillkoroch andra den priva-om

delen arbetsmarknaden ofta begränsade till omfatta enderaärta attav ar-
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betare eller tjänstemän, och mellan dessa kategorier suddasgränsenom
det leda till svårigheter vid tillämpningen avtalen. De fackligakanut, av

organisationerna försökt komma till situationenhar medrätta attgenom
ingå gränsdragningsöverenskommelser skiljelinjens.k. preciserarsom
mellan olika avtalsområden. Frågan också kommithar under arbetsdom-
stolens prövning vid några tillfällen se bl.a. AD 1978 18, 1986nr nr
138, 1987 198945 och 75 12.samtnr nr nr

skall framhållasDet dock det finns kollektivavtal föratt gemensamma ar-
och tjänstemän. På den privata delenbetare arbetsmarknaden reglerasav

frågor utbildning Sombl.a. medbestämmande och detta sätt. ettom
exempel kan vi hänvisa till det utvecklingsavtal har slutits mellansom
SAF, LO PTK. Och offentliga sidan gäller allmäntoch den de tillämp-
liga kollektivavtalen för arbetstagare någon åtskillnad mellan olikautan
kategorier.

många företag försöker stimulera laganda bland anställdaInom deman en
Syftetoch ned skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän. ärtona att

åstadkomma företagsgemenskap alla samlas kringdär verksamhetenen
ieller särskild företagsidé. Man brukar detta sammanhang talaen om en

företagskorporatism, arbetsgivar- och löntagarintressen sammanförsnär
också cheferföretagsnivå. En sådan organisation ställer kravnya

och andra uppgift blir allt föredö-arbetsledare. Deras utgöraatt ettmer
ordergivningför personalen, och inslagen och detaljkontroll tonasme av

för-ned; bärande tanke intresse hos arbetstagaren skapar bättreär atten
utsättningar för arbete vad lydnadän gör.ett gott

syfteI öka arbetstagarnas motivation tillämpas olika ekono-att typer av
miska belöningar. fråga eller i före-Det bl.a. bonussystem andelarär om

vinst. Vid produktionsarbete den gruppbaserade prestations-tagets synes
bonusen ha lett till vissa framgångar i fonn minskad personalomsätt-av
ning eller sjukfrånvaro, materialutnyttjande mindre kassatio-bättre och

varitResultatet har inte blivit lika positivt arbetet harnär utpräg-ner. av
lad tjänstemannakaraktär; föreligger också avsevärda svårigheter vidhär
mätning Försöken med vinstandelar förefaller ocksåarbetet. haatt ut-av
fallit mindre väl i vissa fall.

Av betydelse i detta sammanhang arbetstagarnas möjligheter tillär även
vidareutveckling. Från arbetstagarhåll ofta påpekar den mycketman

betydelse förstärktutbildning och kompetens kan ha. Kom-stora som en
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petensutvecklingen viktig på många Med de ökade krav ställsär sätt. som
på arbetstagarna i fråga kunskaper och mångsidighet utbildningenärom
ofta nödvändig och den kan förspela avgörande roll arbetstagarensen
trivsel och motivation i arbetet.

Utbildningen kan emellertid också bli strategisk någoten resurs, som
ibland har föranlett meningsskiljalctigheter i frågan hur kompetensut-om
vecklingen skall genomföras och vilka arbetstagare kan bli aktuellasom
för utbildningsinsatsema. Självfallet innefattar utbildning normalt på-ett
tagligt inlärning i traditionell bemärkelse. Men utbildningenmoment av

ocksåkan form belöning, iled och -inteutgöra ett etten av avancemang
minst- skapa särskild kultur inom företaget. Sålunda kansättett att en
utbildningen öka homogeniteten bland arbetstagarna det gäller derasnär
grundläggande värderingar i arbetet och deras inställning till verksamhe-

Detta vissahar i fall lett till företaget velat kontrollera utbildning-ten. att
i fackliga kretsar; har från densätt överett reageraten som man man

sidan framhållit angelägnadet i arbetstagarna själva får aktiv del iatt ta
Ävenutformningen den utbildning aktuell. fördelningenärav som av

utbildningsinsatsema har blivit föremål för diskussion. Det iblandhar
alltfördet sker stark inriktning begränsat antal nyckel-sagts att etten

medan andra arbetstagare får stå tillbaka. En följd dettapersoner, av
skulle enligt kritikerna kunna bli arbetsplatserna vissaatt segmenteras;
arbeten möjlighet till utveckling fortbildning,och medan återstodenger
skulle bli något slags restarbeten. Iden mån utbildningen vidareges en
spridning förutsättatorde det ibland arbetstagarnas aktiva intresse. Sam-

stårtidigt det klart satsning på nyckelpersoner kan ekonomisktatt en vara
vansklig för arbetsgivaren. Arbetstagare med attraktiva kunskaper har
förhållandevis goda möjligheter byta anställning, och den bekostatatt som
utbildningen får kanske inte behålla arbetstagaren under någon längre tid.

sammanhållna4.2.3. företagetDet delas upp

Den kundinriktade organisationen leder alltså till ganska avsevärda för-
ändringar det gäller beslutsprocessen utformningenoch arbets-när av
uppgifterna. tankegångamaDe har också bidragit till små-ökandenya en
skalighet inom näringsliv förvaltning.och Som redan idetnämnts var
många fall de mindre företagen gick i förbräschen utvecklingen. Desom
små enheterna hade mindre byråkratisk beslutsprocess, hade lättare atten
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fånga signaler från marknaden hadeoch möjligheter ställastörre attupp
sin produktion efter marknadens önskemål.om

Även inom de organisationerna finns till uppsplitt-tendensstörre nu en
ring. Den storskalighet och centralstyming industrisamhälletpräglatsom

därmed många håll. Företagen idelasär väg övergesatt upp mer
eller mindre självständiga enheter med resultatansvar. Denett eget
centrala ledningens uppgift blir därmed följa resultatet inom deatt upp
olika enhetema, inte kontrollera eller arbetet i dess detaljer. Iatt styra

fårstället inom de olika enheterna ganska frihetatt utformastorman
rutinerna i ocharbetet uppgifterna efter marknadens signaler,att anpassa
så når till mållänge de gäller för sådanverksamheten. Enman upp som
ordning öka produktiviteten effektivitetenoch även görasamtanses
organisationen dynamisk på ökar möjligheternasättett attmera som
fånga in marknadens krav.

Uppdelningen kan ske på olika fall stårI vissa enheterna kvarsätt. som -
förhållandevis självständiga delar falloch bolag. I andraettav samma-
sker bolagisering där enheterna bryts till särskilda bolag, däruten men
de står kvar inom Företags-koncern. eller koncernledning-en gemensam

blir den sammanhållande länken med för övergripandeen ansvar mera
frågor affärsidén,själva omfattande nyinvesteringar dylikt.ellerrörsom
På ledningen ankommer dessutom ofta för sådana stödfunktioneratt svara

marknadsföring och kunskapshantering.som

Bland arbetstagarna har uppfattat både positiva och negativa effekterman
den organisationen. Till fördelarna förbättringräknas denav nya av ar-

betsuppgiftema kan ske inom för det vissa arbe-systemet;som ramen nya
varieradeupplevs och utvecklande, särskilt vid jämförelseten som en

med del förekommerenahanda inom traditionelladenmomenten som
tillverkningsindustrin. Inom mindre finnerenheter också det lo-attman

Ävenkala medinflytandet aktiveras. synpunkter sig dockgörmotsatta
Från arbetstagarsidan framhållergällande. ibland arbetsgivarenattman

inte tillräcklighar kompetens i exempelvis arbetsrättsliga frågor när or-
ganisationen bryts ned i små enheter; lokala cheferna besitter till-de inte
räckliga kunskaper i alla de aktualiseraskan mind-ämnen ävensom en

arbetsplats. Det finns också viss inför den tilltagande bolagise-re en oro
ringen, där arbetstagarhåll sigtycker uttunning arbetsgi-man se en av

anställningsskydd och medinflytande gäller i förhållande tillvaransvaret;
det bolag arbetsgivare bolag i den organisationenär ettsom som nya-
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kan förhållandevis litet- inte andra bolag degentemotvara men ens om
närstående.är

De strukturella förändringarna emellertidkan sig andra uttrycksfor-ta
uppdelning Såledesenskilda bolag. kanän i framtidenmer en av man

sannolikt räkna med förökad betydelse legotillverkare, underentre-en
underleverantörer handelsföretagoch medprenörer, verksamhet.egen

Det således fråga utvecklingär ganska klart skiljer sig frånom en som
det utbildades under industrialismen. Sommönster redan nämntssom
fanns då samla så del möjligtsträvan produktionenatt storen som av
inom företaget,det något skedde i syfte samordna och kon-attegna som
trollera antal produktionsled. Ett nyckeluttryck för denett stort nya 0r-
ganisationen flexibel specialisering. En grundtanke dåär företa-är att

skall handla särskilt utformade eller tjänster frånget upp externavaror
leverantörer, besitter nödvändiga expertkunskaper, i stället försom att
samla mängd olika specialister inom den organisationen. Företa-en egna

koncentrerar sig på sin huvuduppgift och behåller kämkompetensenget
och kanske de kvalificerade arbetsuppgifterna. Kringliggandemest pro-
duktion periferaoch uppgifter läggs uppdragstagare.ut externamera

Flera motiv ligger bakom sådan företagsstruktur. Det kan för-skapaen
virring hos marknaden företag driver vitt skilda verksamheter iettom

och det har därför viktigt lyfta fram kärnan i före-eget ansetts attnamn,
idé; det angeläget med tydliga prioriteringar i målstyrdärtagets en or-

ganisation. Dessutom små företag, exempelvis mindreär underleverantö-
fångabättre skickade impulser och ställa sin verk-attrer, upp nya om

samhet. De har också goda möjligheter driva specialiseringen mycketatt
långt. Det härigenom möjligheter för kämföretagetöppnas sänka sinaatt
kostnader undvika låsningar.och

För kämföretaget kan den givetvis leda till minskadestrukturennya
kontrollmöjligheter, eftersom blirverksamheten beroende le-externaav

Kämföretaget försöker dock motverka dettaverantörer. attgenom upp-
rätthålla höga krav underleverantören i fråga kvalitet och leve-om
ranssäkerhet, företagetoch försöker utveckla nätverk tillförlitligaett av
stödföretag. Den moderna datortekniken erbjuder för övrigt ganska goda
möjligheter till samordning och kontroll i den modellen.även nya

För underleverantörema och deras anställda den situationen posi-är nya
tiv i så måtto deras marknadsandelar ökar, och de företagensstörreatt
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nyföretagande. Samtidigt detmedgett visstextemalisering ha ärettsynes
bli starkt beroende beställa-mindre underleverantör kanklart att aven

kämföretaget intestrukturenutsträckning innebär denI attstor nyaren.
leve-och kanske kostnaderarbeteläggerbara ävenöver utan ansvar

kvalitetpå leveranssäkerhet ochkravenSom redan ärnämntsrantören.
ganskanödvändigt mednågot kan dethöga,ofta mycket göra storasom

också viss lagerhållningmedinvesteringar och eventuellttekniska somen
kraven kan dessutom kombine-kapital. De mätbarabinder leverantörens

ansluta sig tillskallpropåer går leverantörenmed ut attsomras
innefattar medDen nätverksstmkturenföretagsidé e.d.beställarens nya

i frågaunderleverantörenhöga kravandra ord om
anpassningsförmåga flexibilitet.och

kämföretaget.anställda hos Itill allt färrelederDet ärattsystemetnya
enskilda företa-arbetskraften verkadelkommerstället attstor somen av

modell för samarbete, kananställda hos dessa. Eneller somsomgare
går ihopnågra kom-i sammanhang,detta är närnämnas ettpersoner om

såledesdelägare och där detrörelse där allapanjonskap och driver ären
också inomEn tendens de arbetarfinns några anställda.inte är att som

anställda någonutifrån och de hoskämföretaget rekryteras äratt annan.
företaget anlitar konsulter olika slag ochförekommandeVanligt är att av
uppgifter kräver särskilda specialist-uppdrar dem klara vissaatt som

också. vissa branscher finnsInhyming arbetskraft sker Ikunskaper. av
åtar bemanna exempelvissärskilda bemanningsföretag sig ettattsom

bemanningsföretaget, inte reda-då anställd hos hosfartyg; personalen är
Sådanaeller för driften fartyget. kanden som svarar av arrangemangren

nivåer inom företaget och det inträffar företags-förekomma på alla att en
hyrs in för begränsad period, företaget skall struktu-ledare närt.ex.en

befinner sig i extraordinär situation.eller eljestreras om en

också arbetsformer har vuxit fram, där någonDet kan sägas äratt nya
företagare samtidigt kan relativt knuten tillnäravara en annanegen men

något därvid franchising.organisation i avseende. DärmedAtt nämna är
två träffar avtal franchise-näringsidkare denatt ett att eneavses om
skall driva verksamhet i den andres franchisegiva-tagaren ha rätt att

olika ochrens Franchisetagarens verksamhet kan stödjas sättnamn.
möjlighet rörelse behöva skjuta tilldenne störrestarta utan attattger en

använda inarbetad firma. Förmängder kapital och där han kan en
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franchisegivaren det frågaär bygga och kontrolleraattom upp en
försäljningsorganisation i eget namn.

Några4.2.4. ytterligare iakttagelser arbetetrör ochsom
innehålldess

Som framgått den tidigare redogörelsen har tekniken och denav nya
strukturen inom arbetslivet föranlett förändringar arbetsuppgif-stora av

utveckling sannolikt kommer fortsättaterna, ytterligare.en attsom
Under de 25 åren har produktiviteten ökat snabbaresenaste produk-än
tionsvolymen; varje arbetstimme blir och effektiv. En allt störremer mer
del arbetskraften har därigenom kunnat överföras från varutillverk-av
ning till tjänsteproduktion. Därvid sker också växelverkan. Den ökadeen
produktiviteten inom tillverkningsindustrin har således starkt sambandett
med hög utbildningsnivå och välutvecklad servicestruktur.en en

Överflyttningen arbetskraft har pågått under lång tid, och ända sedanav
1960-talet har tjänstesektom sysselsatt fler människor vad vamfram-än
ställningen har gjort. Det dock inte givetär ökningen tjänstearbetetatt av
kan fortsätta. Tjänster inom områden vård, utbildning och rådgiv-som
ning tenderar bli allt dyrare de jämförs med produktionenatt om av va-

Dessa tjänster direkt människotid i anspråk.tar Rationaliseringarror.
ställer sig därmed svårare. Människan utvecklingsbarär många sätt,

kan inte rationaliseras i den mening teknologin kanmen rationalise-som
med kostnadssänkningar följd. Mera traditionella rationalisering-ras som

inom den nämnda delen tjänstesektom kan också leda till föränd-ar av
ringar i tjänsteinnehållet, exempelvis läkaren fårnär kortare tid för varje
patient eller läraren skallnär undervisa inför klasser.större

Det relativt höga kostnadsläget för tjänster har kommitsett betraktasatt
det postindustiiella samhällets svårlöstaettsom problemav och detmest

kan få till följd tillströmningen till tjänstesektomatt eller istannar av
fall saktas ned. Ytterligare viktig faktorvart pekar i riktning.en samma

Vissa tjänster kan, efter vad sades, knappast bli föremål försom nyss
långtgående rationaliseringar. När det gäller administrativa arbeten pågår
däremot omfattande förändringar den tilltagande datoriseringengenom

kontorsarbetet; flera arbetsuppgifter torde därmedav för-väg attvara
svinna.
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arbets-tjänstesektom inte kan absorberaförefaller således klartDet att
tidigare. Mening-utsträckningvaruproduktionen ikraft från somsamma

framtida betydelsen detta. Meragäller dengår dock isär detnär avarna
på-utvecklingen någotinte pågåendeoptimistiska bedömare den somser

förhållan-har pekat på bl.a. detsysselsättning. Detagligt hot högmot en
någrafaktiskt inte har föranletttekniska utvecklingendendet rentatt

innebär dockpessimistisknedskärningar. Endramatiska attprognosmera
nå-arbetstillfällen i framtiden;minskade möjligheter skapafinnsdet att

produktions- eller tjänstesek-dem lämnaregentlig mottagare somavgon
stagnationbli tilltagandeinte. följd detta skullefinns Entorema av en

skullenyanställning. Enligtnyetablering ochbeträffande synsättsamma
företagen i allt högre gradverkningarna dettalångsiktigade attav vara

vidare; sådan anställnings-arbetskraften tillsanställasig fördrar att en
kvalificeradeeftertraktade och högstförbehållas deform skulle mest ar-

i verksamheten.behålla kärnai syfte dembetstagarna att som en

framtidai fråga denråder dock,Olika uppfattningar ut-sagt, omsom
på dendock kravenkan konstaterasvecklingen. Vad redan är attsom nu

individu-Och denmånga befattningar.ökat isärskilde arbetstagaren har
framhävas alltsannoliktskickligheten kommerförmågan ochella att mer.

från denganskaarbetsorganisationenskiljer sig denHäri avsevärtnya
och vistillverkningsindustrin skeddetraditionelladen sättgamla. Inom
justorganiseradesoch arbetetav-individualisering arbetstagarna,aven

individensberoendebli mindreföretaget skullemed den avsikten att av
Ut-förockså ligga fördel arbetstagarna.skicklighet. Häri kunde dock en

arbetsgivareövergå tillmöjligheterökade derasbytbarheten att en annan
tidigare stället.arbetsuppgifter detändå i principoch möta somsamma

sammanhang, gällerredovisas i dettabörytterligare iakttagelse,En som
beskrivit denVi har redanförläggningen arbetet.fysiskaden upp-av

ytterligare på denföretagsorganisationen. Ettsplittring sker stegsom av
En sådanarbetsplatser olika ställen.ochplacera enheterärvägen att

sammanhållnaindustrier medvarit orealistisk;tanke har länge större ar-
industriområden.särskildatillfått lokaliserasbetsplatser har i praktiken

möjligt denkommunikationstekniken det dockMed den är att sam-nya
modem teknikMedförlora i betydelse.manhållna arbetsplatsen kan mö-

kostnaderheller någraoch inteinga oöverstigliga hinderdet större attter
produktion, admi-bokföring, grafiskutskrift,decentralisera arbete med

Även dataarbetedatabearbetning eller dylikt.nistrativ avanceratett mera
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konstruktion förläggasoch produktplanering kan till plats utanförsom en
själva företaget.

Datoriseringen det möjligt med smidiga medel kontrollera ochgör att
samordna verksamheten på olika arbetsställen. En personlig övervakning

alltmera sällan tekniskanödvändig och det finns förutsättningarär att
materialflöden tekniska utvecklingenoch produkter. Den kan ocksåstyra

ökade möjligheter för konsulter småföretag, någotoch gäller bådege som
för dem ingår i nätverk för dem helt fristående.och Detärettsom som
förekommer redan i viss utsträckning företagare saknar sär-att ettegna

i nåsskilt kontor och de stället via telefon i bilen. Tekniken kanatt en
underlätta för småskalig produktion.materiell Det alltjämt ganskaäven är

ovanligt har en robot i källaren, exempelvis datorstyrdaatt man men
verktygsmaskiner används i flera småföretag iredan dagsläget. Det vill

möjligheterna idock de första hand har koncentreratssynas som om nya
till områden aktivt näringsliv fanns tidigare;där redan någon tendensett
till ökad regional spridning kan inte skönjas.

Utvecklingen också ledakan hän delvis hemarbete ellermot typen avny
sådant självfallet ingendistansarbete. Hemarbetet företeelse;ärsom sen

bokföringsuppgiftersömnadsarbete, eller dylikt, har sedan länge kunnat
från hemmet och detsamma kan telefonför-skötas exempelvissägas om

säljning. Vad talar nyhet den formenär extremaman om som en mera av
nämligen heltidsarbetehemarbete, vid hemmadatom. Enligt vissa utländs-

ka bedömare skulle det teoretiskt möjligt utlokalisera omkring 20attvara
kontorsarbete. Rent faktisktallt den for-procent extremaav synes mera

mycket såvälhemarbete ovanlig, i Sverige i utlandet.varamen av som

från företagarhåll visatsDet har dock visst intresse för de arbets-ett nya
formema. Det flexibilitetpekas då sådana fördelar ökadsom genom

de hemarbetande underleverantörer, lönekostna-fungerar sänktaatt som
vid minskadeder omläggning till ackordsarbete, kontorskostnader,en

från företagetshögre produktivitet och lägre frånvaro. Nackdelarna sida
skulle främst bestå sekretesskydd, känslai sämreett en svagare av sam-
hörighet kontrollbland arbetstagarna och verksamheten.sämre aven

främstaDe fördelarna från synpunkt skulle då bort-arbetstagarnas vara
fallet restid, det blir i fråga slags telependling,stället ochettav om
möjligheten exempelviskombinera arbetet med barnpassning. Distans-att

skulle också förarbete kunna skapa arbetsmöjligheter demnya som av
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någon anledning svårthar inställa sig till särskild arbetsplats,att en
exempelvis handikappade eller människor bosatta i glesbygd. Flera nack-
delar har dock hållits fram, och former hemarbete harextremamera av
bemötts med skepsis vissa håll. Det har bl.a. bör bryta desagts att man
handikappades isolering och distansarbetet skulle till förnackdelatt vara
kvinnliga arbetstagare.

En långtgående atomisering arbetsplatserna intemera av synes vara
realistisk inom framtid. avi-Det ihar praktiken visat sig svårtnäraen att

informelladet tanke- och informationsutbyte förekommer påvara som en
arbetsplats. Det frågakan allting från privata samtalsäm-vara om mera

till informationer företaget eller upplysningar nyheter inen om om
branschen. Man brukar också betona det angelägna i beröm och kritikatt

föras framkan i informella former. En kommunikation tråd tenderarper
lätt till forrnalisering och de vardagliga kontakternaumgängeten av mera
kan förlorade.

atomiseringEn kanarbetet också hos den enskilde skapa känslorav av en-
samhet långtråkighet.och Ett frånkomma i monotonin och från-sätt att

mänskliga kontakter inrättandet s.k. grannskapscentraler.ärvaron av av
Därmed kontorsgemenskap för arbetstagare bor näraavses en som va-
randra arbetar åt olika arbetsgivare och med avancerade teknis-men som

möjligheterka till kommunikation med huvudarbetsplatsen. Man skulle
därigenom få hemarbetets fördelar behöva dess nackdelar.utan att ta
Grannskapscentralema tycks dock ha fått mycket liten utbredning.en

En näraliggande form förekommerdistansarbete i den meningenmera av
arbetstagare ibland hem arbete eller använder sig hemar-att taren av en

betsdag för få vidarbetsro koncentrerad arbetsinsats. Sådant arbeteatt en
kan normalt utföras någon avancerad utrustning. Det tordeutan mera
dock möjligt till hemmet förlägga jourbevakning inom in-även attvara
dustrin; kontroll eller utförasövervakning kan via dator den driftsan-av
svarige i dennes hem. Denna kan dock upphov tilltyp av arrangemang ge
oklara mellan arbete och fritid, något för övrigt torde kunnagränser som

all jourtjänstgöring.sägas om
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Särskilt4.2.5. offentliga sektorndenom

offentligaInom den sektorn pågår omfattande effektivise-arbete medett
ring rationaliseringoch Utgångsläget har i vissa styckenverksamheten.av
varit den privata sidan. Till viss del har detta motiveratänett annat en
särlösningar för allmännas till kundinriktaddet del, tendensen ochenmen
småskalig organisation tydlig också i denna verksamhet.är

Här bör dock redan inledningsvis in offentligaskjutas den sektornatt na-
turligtvis inte framstår enhetlig vid studium; flera på-nämnareettsom
tagliga skillnader finns mellan kommuner och landsting. Påstaten, ett

övergripande plan finns dock likheter ivissa och detta allmäntmera
hållna avsnitt det därför redovisakan berättigat kort just deattvara
övergripande utvecklingstendensema offentligainom den sektorn, sedd

enhet.som en

En skillnad mellan offentlig privat har bestått därioch verksamhet att
beställar- och producentfunktionema varit integrerade på offent-har den
liga sidan. De beslutsfattare utbildning, sjukvårdbeställt eller försvarsom
på medborgarnas har också haft övervaka och produktio-vägnar att styra

dessa tjänster. Ett sådant förknippat flerakan medsystemnen av vara
fördelar tjänsterna kan erhållas till självkostnadspris de kan utformasoch

det beställaren önskar; det också möjligtsätt görsystemet att tasom
till effekterna för miljön sysselsättningenhänsyn och eller liknande för-

hållanden. Nackdelarna kan dock bli ganska påtagliga. Risken är att pro-
intressen fårducentens konsumentens; verksamheten inriktas påöverta

jämn produktion och inte till efterfrågan.en anpassas

årens utvecklingDe har lett till åtskillnad mellan bådadestörresenare en
funktionema. tillvägagångssättEtt det allmänna handlar tjäns-är att upp

från fristående främstDet har skett detentreprenör. sättetterna atten
kommun eller landsting enkelt köpt tjänster haft behovheltstat, som man

Entreprenadema tekniskahar huvudsakligen gällt tjänsterav. som sop-
hämtning, anläggningsarbeten, upphandlingenoch kantransporter men

sådana utbildning.sektorer vård elleräven röra som

Ett från producentenbeställaren in kon-sätt ärannat att att taseparera
kurrerande anbud, fall ligger inomoch detta i viss myndig-även som en
hets kompetensområde. Ett skulle kunna innebära olikasynsättnytt att
myndigheter fick konkurrera med varandra uppdrag, i mån sådenettom
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kunde ske enligt det gällande regelsystemet, och det givetvis möjligtär att
privata intressenteräven får lämna anbud i detta sammanhang.

Uppmärksamheten har också riktats den interna kontrollen verk-mot av
samhetens resultat. Det har uppföljningen tidigare har vant brist-sagts att
fällig och inte medgett några egentliga slutsatser effektiviteten inomom
förvaltningen. Kontrollen har i huvudsak varit inskränkt till anslagsför-
brukningen. Däremot skedde sällan uppföljning skälen tillmera en attav

myndighet underskred eller överskred sina anslag. Om myndighetenen
förbrukat medlen i mindre omfattning vad planeratsän i anslagsbe-som
slutet finns det flera tänkbara förklaringar till detta förhållande verk-
samheten kan ha effektiviserats, prisutvecklingen kan ha varit gynnsam,
anslagstilldelningen kan ha varit alltför Någongenerös systematiskosv.
genomgång de bakomliggande orsakerna skedde emellertid inte tidi-av

En bidragande orsak till detta torde ha varit det under lång tidgare. att
skedde fortgående expansion inom den offentliga sektorn och deten att
fanns möjlighet tillföraatt nya resurser.

Sedan antal år pågår dock omfattande arbeteett med förbättra ruti-ett att
för den ekonomiska kontrollen. Framför allt har lyft framnerna man re-

sultatuppföljningen och dess betydelse måttstock vad kommersom som
verksamheten. En sådan uppföljningut nyckeln till moderntav ses som en

organiserad förvaltning. Först vid god överblick resultatetöver kanen
bedöma uppgift bör läggas på entreprenad. En god resul-man om en ut

tatuppföljning har också förutsättning för förvaltningsan-setts som atten
skall kunna delegeras till mindre, lokalasvaret enheter. Liksom den

privata sidan det ekonomiskaär resultatet främstadet kontrol-sättet att
lera verksamheten vid självständig enhet, och bättre uppföljning kanen en
därför detaljkontrollersätta arbetet.en av

Under år har arbetet med rationellare organisation syftat tillsenare en en
utpräglad mâlstyming. Myndigheter och förvaltningar åläggs nåatt upp
till vissa mål, ofta formuleras i ekonomiska Och kontrollensom termer.
sker uppföljning resultatet. Detaljstymingen och dengenom en av avtar
enskilda myndigheten eller förvaltningen får allt utfor-större attansvar

det innehålletnärmare i tjänsterna och därmed organisationenma av ar-
betet. l samband härmed har intresset föräven kvalitetskontroll ökat och
olika metoder har utvecklats detta område.
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Utvecklingen går uppdelningmycket tydligt offentligadenmot en av
verksamheten. I utsträckning tendensen densamma på denärstor som
privata sidan. Större organisationer decentraliseras och i stället tillskapas
mindre enheter daghem, sjukstugor arbetar detalj-utansom m.m., som
styrning och med resultatansvar. Visserligen har kommunal verk-eget
samhet alltid bedrivits vid flera arbetsställen skolor, ålderdomshem,som
bamstugor och idrottsanläggningar, bryts beslutsorganisa-ävenmen nu

Avsiktentionen inte baramed detta dock uppnå rationellaär attupp. mer
rutiner på det interna planet. Precis de privata företagen syftarsom man
till marknadsinriktad organisation. offentligaDe tjänsterna skallen mera
på bättre komma tillmedborgarna godo verksamhetensättett attgenom

till nyttjamas krav och önskemål.anpassas

En decentralisering har i vissadock avseenden ställt sig svårare på den
offentliga sidan den privata. Organisationsstrukturen på den statligaän
sidan har i många fall varit fastlagd i instruktioner antagitssom av rege-
ringen, och de grundläggande budgetbesluten fattas riksdagen. För deav
statliga myndigheterna har personal- och lönepolitiken varit gemensam,

möjligheterna för enskildaoch den verksledningen besluta belö-att om
ningar eller dylikt har varit små.mycket Kravet likformig behandling

ocksåmedborgarna har gjort det svårt släppa fri.konkurrensenattav
Dessutom har gränsdragningen mellan myndighetsutövning och upp-
dragsverksamhet den offentliga sidan ibland skapat problem detnär
gäller exempelvis sekretess- och rättssäkerhetsfrågor.

En ytterligare aspekt bör i detta sammanhang. Det har nämligennämnas
det ökade självstyret för enskilda förvaltningsenheter ligger isagts att

nyttjamas intresse harbara dessa effektiva möjligheter klaga ochattom
det finns tillgång till alternativa producenter. iEndast sådant lägeettom

kan nyttjamas signaler förvaltningarna.på I praktiken harsätta press
också konkurrensen områden tidigare varit förbe-ökat väsentligt som
hållna viss myndighet förvaltning. blir frågaeller Det deatten om
offentliga konkurrerar varandra, också tillåtamed attorganen men om
privata alternativ. Inom tandvården skedde detta tidigt,mycket ut-men
vecklingen går i riktning ökad konkurrens rad områdenmot en som
bamomsorg, sjukvård m.m.

Alternativet kan naturligtvis sedvanligt privat företag. När detettvara
gäller barnomsorg ofta varit frågahar det dock alternativt.ex. om en

Öververksamhet drivs i föreningsforrn. huvud har kooperativttagetsom
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inriktade lösningar kommit allt fleraktualiseras områden. De haratt
framvuxit resultat de offentliga besparingarna ocksåettsom av men som

alternativ för dem inte tillfreds med det offentliga utbudet.ärett som

Effekter anställningsskydd4 3 av. .

samhällsekonomiskaNär det gäller den utvärderingen anställnings-av
kommittén låtit inhämta frånskyddet har docenten Per-Andersrapporten

BertilEdin och professorn Holmlund. EffekterRapporten, anställ-av
redovisas i sin helhet bilaga tillningsskydd, detta betänkande.som en

bygger på års teoretiska och empiriska forskningRapporten inomsenare
nationalekonomin i fråga effekter anställningsskydd och reglering-om av

tidsbegränsade anställningskontrakt. Främst frågadet inter-ärar av om
nationella forskningsresultat, i framhållsoch den svenskarapporten att
forskningen på området varit ihar det obefintlig under 1980-närmaste
talet.

inleds någraRapporten med data tidsbegränsade anställningar påom
svensk arbetsmarknad. Därefter följer avsnitt översiktligett som ger en
bild hur reglerna anställningsskydd i olika länder, ioch deutav om ser
återstående avsnitten diskuteras företagenshur och de anställdas beteen-

kan komma påverkas olika förden regler uppsägningar tidsbe-ochatt av
gränsade anställningar.

viktigasteDe resultaten sammanfattas i åtta enligtpunkterrapportenav
följande.

Lagstiftningen anställningsskydd uppvisar variationer mel-storaom
lan olika Skillnadernaländer. markanta mellan länder med iär även
övrigt tämligen likartade förhållanden, Sverige Danmark.ocht.ex.
Den lagstiftningen framstår förhållandevissvenska restriktiv,som

flera EG-länder ha restriktiv lagstiftning.ännumen synes en mer

Reglerna anställningsskydd har tydliga effekter arbetslöshetensom
och sysselsättningens variabilitet konjunkturcykeln. Juöver mer re-
striktiv lagstiftningen mindre blir konjunkturelladesto de varia-är,
tionema i arbetslöshet sysselsättning.och
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Ökade tillarbetskraft lederförsvårigheter företagen säga ettatt upp
tillnyanställningar och längreurvalsförfarande vid va-noggrannare

kanstider.

Ökade anställningar kommer sannolikttill tidsbegränsademöjligheter4.
konjunkturuppgångsysselsättningsexpansionen vidförstärkaatt en

sysselsättningen vid kon-till kraftigare fall iockså bidra enmen
junkturavmattning.

olika regler anställningsskyddfinna belägg förDet svårtär attatt om
i arbetslöshetsnivåer mellan olika länder.förklara skillnaderskulle

anställningsskydd teoretiskt ochProduktivitetseffektema ökat ärav
arbetsrättsliga lagstiftningenSannolikt denempiriskt oklara. är av

faktorer.i förhållande till andraunderordnad betydelse

uppsägningar till friställdavid kan ledaKrav på varsel7. att personer
erhåller anställningar.snabbare nya

bidra tillsist in-först ut verkar kunnaTurordningsregler typenav
signaleffekter arbetslöshet, dvs. reglernaförhindra negativaatt av

företagen uppfattar individuell arbetslöshetmindre troligtdetgör att
produktivitet.lågsignalen omsom

i gäller arbetsrättsliga lagstift-diskussion förs denDen rapportensom
koppling till det exakta svenskai allmänhet, direkteffekterningens utan

Edin Bertil Holmlund kan emel-Enligt Per-Anders ochregelverket. man
lagändring-genomgången slutsatser hur vissa tänkbarafrån dralertid om
Såledesarbetsmarknadens funktionssätt.påverka den svenskaskullear

frånutgå ökade möjligheter till tidsbegränsaderimligtdet attatt an-vore
sysselsättningen iökningställningar tillskulle leda snabbare av enen

sysselsättningenfall isnabbarekonjunkturuppgång liksomkommande ett
Ökade för företagenmöjligheterlågkonjunktur.i sägaatt uppen senare

sannolikt bidra till kortareforskarna,anställda skulle, enligt de båda va-
kvanti-precisera deinte möjligtkanstider. De det dock närmareattanser

effekterna sådana lagändringar.tativa av

tillfälligauppsägningar ochHuruvida önskvärt underlättadet är att an-
Avslutningsvis konstateras detfråga lämnasställningar öppen.är somen

lämpli-förändringar kanställningstagande i frågan, vilkaatt ett som vara
svenskaordentlig genomgång hur det nuvarandeockså kräver avga, en
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minstkommit fungera i praxis, inte arbetsdomsto-har attsystemet genom
avgöranden.lens
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5 Vissa statistiska uppgifter.
arbetsmarknadenom

År 1992 fanns det 5 446 500 i Sverige i arbetsför ålder vilketpersoner
i statistiska sammanhang brukar betyda åldrarna 16-64 år,numera varav

249 9004 sysselsatta. sysselsattaAv devar personerna var
3 843 600 anställda. Det betyder ungefär 70 den arbets-att procent av
föra befolkningen arbetstagare anställda. Utvecklingen antaletvar av

föranställda tiden 1976-1992 illustreras nedanstående diagram.av

Antal anställda 16-64 år 1976-1992

200 000
150 000
100 000
050 000
000 000
950 000
900 000
850 000
800 000
750 000
700 000 å å 2 2 å I 2 i å å I .

KÄLLA-AKU76 77 78 79 80 8 182 83 84 85 86 87 88 89 90 9192
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Av alla anställda ungefär hälften 1 957 300 personer kvinnor.är Ne-
danstående diagram visar utvecklingen antalet anställda respektivemänav
kvinnor för åren 1976-1992.

Antal anställda 16-54 ár 1976-1992

100 000
050 000
000 000
950 000
900 000 Män
B50 000

I El Kvinnor800 000
750 000
700 000
650 000
600 000

KÃU-NAKU7677787980818283848586878889909192

Åldersfördelningen bland de anställda framgår nedanstående diagram.av

1992

ar16-24

I2s-54 är

är55-64

73.75%

90Ungefär alla anställda har tillsvidareanställning. l avsnittprocent av en
12.5. redovisar vissa statistiska uppgifter angående tidsbegränsad an-
ställning.
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på del-500 personer950fjärdedelungefäranställda arbetarallaAv en
redovisar vi vissaavsnitt 18.vecka. Itimmar35mindre sta-tid än per

deltidsarbete.uppgifter angåendetistiska

inom denpersoner arbetar3001 611anställdaalla42 procent av
Antalet offentligtlandsting.ochkommunsektorn stat,offentliga an-

medan antaletår 1975,sedanprocentenheter29medställda har ökat
period.procentenheter under9medminskatprivatanställda har samma

diagram.nedanståendeillustrerasDetta av
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Drygt fjärdedel 28 procent alla anställda arbetar inom tillverk-en av
ningssektom i vid mening jord- och skogsbruk och till-m.m., gruv-
verkningsindustri byggnadsindustri. Resten arbetar såledessamtm.m.
inom sektorerna för tjänster och handel i vid mening handel, restaurang
och hotell, samfärdsel, och tele, bank- försäkringsverksamhetochpost

offentlig förvaltning och andra tjänster. Antalet anställda inomsamt till-
verkningssektom i vid mening har minskat med 28 procentenheter se-
dan år 1975, medan antalet anställda inom tjänste- och handelssektorema

medhar ökat 25 procentenheter under period. Detta illustrerassamma
nedanstående diagram.av

10o--+: .....::::
95 7s77--z8.72_§_0_a1 82 as 84 ss se 87 se 89 90 91 92

s

Tillverkningssektorn -Tjänste- och handelssektorema
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Nästan 85 alla anställda fackligt organiserade. Nedanståendeärprocent av
tabell visar bl.a. organisationsgraden högst inom den offentligaatt är
sektorn.

Organisationsgrad

Privat sektor 79,4 %
Offentlig sektor 91,8 %

Män 83,8 %
Kvinnor 85,4 %

Arbetare 85,7 %
Tjänstemän 83,5 %

SCBs 75.Levnadsför-rapportnr
hållandenFackliganslutningoch-aktivitet1980-1989

Det finns många arbetsgivare inom den privata sektorn bara har ettsom
fåtal anställda. Två tredjedelar 117 650 alla privata arbetsgivare,av
exklusive jord- och skogsbruk, har färre fem anställda. Helaän 97 pro-

172 774 de privata arbetsgivarna har färre femtiocent anställda.änav
Bara 9 arbetsgivarna har fler tjugo anställda. Detprocent än sagdaav
illustreras nedanstående diagram.av

1991

I 1-4anställda

El 5-19 anställda25,84%

20-49 anställda

50 eller fler66,11%
anställda

Uppgifternadiagrammeti antaletprivataföretag.exklusivejord-ochskogsbruk. hadeavser somnågonanställdvidårsskiftet199091.Uppgifterna följandehärochi det harhämtats frånFöre-in
Riksorganisation. harbearbetatuppgifterfrånSCBsföretags-tagarnas ocharbetsställen-somgistcr.
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31 665 allatredjedel eller 455 personer syssel-Knappt procenten av
iprivata arbetsgivare, exklusive jord- och skogsbruk, arbetarhos ettsatta

29lika andelföretag har färre tjugo anställda. En nästanän storsom
500 eller635 213 personer arbetar i företag hareller ettprocent som

fler anställda.

1991

Företagmed
I anställda1-19

l] anställda20-499

fler500 eller
anställda

39,94%

års anställ-statistisk undersökning utfördes uppdrag 1977En som av
vid 30ningsskyddskommitté visade år 1977 saknades kollektivavtalatt ca

Motsvarandearbetsställen hade arbetare anställda.deprocent an-av som
Så-tjänstemän anställda 50del för de arbetsställen hade procent.som var

vitt vi finna därefter inte utförts någon motsvarandehar kunnat har det
undersökning hur andel företagen respektive arbetstagarnastorav av som
inte har sina förhållanden kollektivavtalsreglerade. Från Företagarnas
Riksorganisation har dock uppskattningsvis hälftendet allauppgetts att av
småföretag färre 20 kollektivavtal.med anställda saknarän
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internationellaSveriges6
.

åtaganden

direktivenInledning6.1. -

förhål-successivt, allt eftersomvuxit framarbetsrätten harDen svenska
utvecklats och förändrats. Lagbestäm-arbetsmarknaden harlandena

utsträckning anpassade efterkollektivavtalen iochmelsema är stor
utgår från situation råder arbets-förhållanden och densvenska som

främst produktlandet. Reglerna såledesplatserna här i är att se som en av
lagstiftande och den svenskamellan desamspelet parternaorganen ar-

betsmarknaden.

kommit till sido-klart reglerna inte harSamtidigt står det dock att utan
utlandet. svenska organisationerna harförhållandena i Deblickar

del i internationelltsina utländska motsvarigheter ochkontakt med tar ett
på områden,område liksom andraPå arbetsrättens det,samarbete. är

lagstiftaren intryck rättsläget i mednaturligtdessutom tar stateratt av
samhällsförhållanden.jämförbara

nationer gjortbetydelse Sverige andra hardirektAv är att gentemotmera
på vissabindande åtaganden innehållet i svensk arbetsrättfolkrättsligt om

Åtagandena imedlemskap överstatligaföljer Sverigespunkter. sam-av
förstaSverige har ingått. Iavtalmanslutningar internationellaoch somav

arbetsorganisationenInternationellahand inom dendet verksamhetenär
ILO i blickfånget.kommersom

Sverige det nödvändigt hän-mån bindande förI den reglerna ärär att ta
fårnationella arbetsrätt. Reglernatill vid utforrrmingen vårdemsyn av

bestämmel-I direktivenför kommitténs arbete.därmed betydelse sägs att
utsträckning erforderligavissi arbetsrättsliga lagarna ide ärserna

ratiñcerat, åtagandena iSverige har ochgrund konventioner attsomav
kommittén. Direktivengivetvis skall beaktasde konventionema näm-av



SOU 199332internationella åtaganden162 Sveriges

uppsägning anställningsavtal1982 års ILO-konventionsärskilt avomner
visst anställ-initiativ denarbetsgivarens ochpå ettatt garanteraranger

ningsskydd.

funnit det motiverat redanvibakgrund vad harMot attsagtsav som nu
redogörelse för arbetetallmänsammanhållen ochhär lämna meraen

avsnitt berörsåterkomma till i deILO för sedaninom ämnetatt avsom
fram-6.2.. dock begränsaILO-regler avsnitt Vi kommerbindande att

har direktavsnitt till de lO-instrumentiställningen detta en merasom
blockader kommeranställningsskyddet; reglerför debetydelse rörsom

särskilt i avsnitt 25.3.behandlasatt

europeiska socialain något denkommer vi ocksåILO-reglemaUtöver
angående för de mänsk-europeiska konventionen skyddstadgan densamt

6.3..frihetema avsnittgrundlägganderättigheterna och deliga

självfallet avtaletåtagandenSveriges internationella räknasTill även om
EES-avtalet. EES-avtaletsamarbetsområdeeuropeiskt ekonomisktett

särskilt i avsnittredovisas

arbetsorganisationenInternationella6.2.
ILO

Ändamål, organisation6.2.1. m.m.

OrganizationInternational LabourarbetsorganisationenInternationella
för-inom Nationemas1919[ILOD tillkom år ett autonomt organsom

FörentaILO till det nybildadevärldskriget knötsEfter andrabund. na-
ställning1946 har ILOfrån decemberenligt avtaltionerna FN, och ett

iILO inträdetSverige medlemFNs fackorgan. blevett av genomsom av
1920.förbund årNationemas

vidsträcktafredsorganisation i uttrycketsILO ursprungligen meraenvar
intagengrundläggande konstitutionendenbemärkelse, och ettsomvar

världsfred alltjämt detbeståendeVersaillestraktaten. Enkapitel i utgör
Philadelphia-ILOs alltsedan den s.k.syftet med verksamhetyttersta men

fåttnärliggande målsättningenår 1944 har dendeklarationen ett utta-mer
socialpolitiskt innehåll.lat
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l ingressden inleder konstitutionen anförs social rättvisasom att utgör
grunden för bestående världsfred. Enligt ingressen förhållan-dockären
dena inom arbetslivet alltjämt orättvisa på många håll, och de kan ge upp-
hov till så starkt folkligt missnöje freden hotas. Motett den bakgrun-att
den bedöms det mycket angeläget villkoren inom arbetslivet kanattsom
förbättras. Särskilt omnämnda sådana villkorär gäller arbetstid, till-som
gång till arbete, lön, arbetsmiljö, skydd bam och kvinnor,av omsorg om
gamla och skadade, skydd dem arbetar utomlands, föreningsfri-av som
het, utbildning och förbud lönediskriminering.mot

ILOs verksamhet uppbyggd kringär administrativa huvudorgan,tre
nämligen den internationella arbetskonferensen General Conference,
styrelsen Goveming Body och den internationella arbetsbyrån Inter-
national Labour Office, ibland benämnd sekretariatet har sitt isätesom
Geneve artikel 2 i konstitutionen.

Ett särskilt kännetecken för arbetet inom ILO den s.k. tripartitismen.är
Den innebär nationellade delegationema består företrädare föratt treav
olika Varje land därför vid arbetskonferensenparter. och irepresenteras
styrelsen företrädare för regeringen, för arbetsgivarna föroch arbets-av

Regeringen samtliga delegater, valettagarna. demutser före-men av som
träder arbetsmarknadens skall föregås samråd med departer av mest re-
presentativa organisationerna artikel 3. I Sverige det vanligtär deatt

frånhämtas SAF och LO och de biträdsrepresentantema att experterav
från andra organisationer.

Av intresse i sammanhangetstörst den verksamhetär sker inom densom
internationella arbetskonferensen. Således det konferensenär utarbe-som

konventioner och rekommendationer på arbetslivetstar område. Konfe-
sammanträder årligen och sammanlagthar antagit omkring 350rensen

rättsakter. Innehållet i konventionema och rekommendationerna består av
minimistandarder på viss punkt den lägsta godtagbara ni-som en anger
vån.

Konventionema föravsedda ratificeringär ILOs medlemsstater. Re-av
kommendationema har inte bindande karaktär, tanken ärsamma attmen
de skall beaktas vid utformningen de nationella reglerna. I båda fallenav
måste rättsaktema inom år underställas de inhemska myndigheternaett
för lagstiftning eller andra åtgärder; tiden kan dock tillsträckas l8ut
månader, det råder exceptionella förhållanden artikel 19. När detom
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blir fråga lagstiftning det i Sveriges fallär riksdagenom harytterstsom
besluta nödvändiga åtgärderatt med anledning konventionom av en ny

eller rekommendation. Vidare gäller varje medlemsstat skyldigatt är att
till arbetsbyråns generalsekreterare vilka åtgärder vidtas.rapportera som
Rapporteringsskyldigheten gäller de konventioneräven intestatensom
har antagit. I sådana fall skall generalsekreteraren underrättas de för-om
hållanden hindrar eller fördröjer ratiñcering.som en

Det kan tilläggas arbetskonferensenatt resolutioner.även Det dåantar är
vanligen fråga beslut har mindre räckvidd eller väsentligenom som ett
formellt innehåll.

Utöver de administrativa huvudorganen förekommertre antal under-ett
inom ILO, bl.a. de industriella kommittéerorgan har till uppgiftsom att

granska förhållandena på vissa specifika områden arbetslivet; ävenav un-
derorganen är Vidare kansammansatta styrelsentre tillsättaparter.av en
kommission för i det enskilda fallet undersöka huratt medlemsstaten
följer ratiñcerad konvention artiklarna 26-28. Förfarandeten med en
särskild undersökningskommission tillämpas dock mycket sällan.

På det nationella planet sker fortlöpande samråd mellanett de tre parter-
SverigeI finns för detta ändamål särskild ILO-kommitténa. med före-en

trädare för regeringen för arbetsgivar- och arbetstagarintressenasamt se
förordning [l977987] med instruktion för ILO-kommittén. Bland ILO-
kommitténs uppgifter ingår utarbeta underlag för regeringenatt i olika
frågor med anknytning till ILO, främja genomförandet konventio-att av

och rekommendationer Sverige intener harännu antagit bi-som samt att
träda vid rapportering till arbetsbyrån.

6.2.2. Konventionen och rekommendationen om
uppsägning anställningsavtal på arbetsgivarensav
initiativ

De grundläggande ILO-bestämmelsema anställningsskydd finns iom
konventionen nr 158 uppsägning anställningsavtal arbetsgiva-om av

initiativ. Till konventionen ansluter rekommendationrens nr 166en
med kompletterande bestämmelser i Bådaämne. rättsaktemasamma är
beslutade vid arbetskonferensens sextioåttonde ägdemöte, årsom rum
1982. Frågor anställningsskydd hade dock varit föremål förom konfe-
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uppmärksamhet sedan år 1962, och första rekommendationrensens nren
119 uppsägning anställningsavtal året därpå.om av antogs

Rekommendationen år 1963 förelades den svenska riksdagen, för-av men
anledde inte någon omedelbar åtgärd. Skälet till det främst Sverigeattvar
vid den tiden saknade allmänt tillämpliga lagregler anställningsskyddom
eller det enskilda anställningsavtalet huvud prop.över 196414om s.
12 ff. 18.och Saken korn sedan i läge de följande årensett nytt genom
utveckling lagfäst skydd för anställningen och framförmot ett allt i och
med tillkomsten 1974 års anställningsskyddslag, där rekommendatio-av

krav blivit uppfyllda jämför 1973129 55 ff.. De bådanens prop. s.
rättsaktema från år 1982 har i stället för 1963trätt års rekom-numera
mendation därmed har förlorat sin verkan. Den gällande konven-som nu
tionen uppsägning anställningsavtal har blivit bindande för Sverigeom av

ratiñcering år 1983, medan rekommendationen inte har föran-genom en
lett någon åtgärd från statsmaktemas sida prop. 198283l24, 28.AU

Konventionen gäller i princip för hela arbetsmarknaden och för alla ar-
betstagare artikel 2. Vissa medges dock. Således kan konven-avsteg
tionsstatema undan olika kategorier arbetstagare frånta samtliga be-av
stämmelser eller några dem. De kategorier kan undantas delsav ärsom
arbetstagare anställda för viss tidär eller visst arbete, dels arbetsta-som

fullgör provanställning eller tjänstgör undergare kvalifi-som en som en
ceringstid före fast anställning, varvid det förutsätts eller kva-prövo-att
lificeringstiden har bestämts förhand och rimlig varaktighet,är delsav
ock arbetstagare har anställts tillfälligt för kort tid. Beträffande viss-som
tidsanställningar de inte fårsägs ianvändas syfteatt kringgå det skyddatt

gäller vid andra anställningsformer, konventionsstatemaochsom skall se
till det finns tillräckliga garantieratt sådant kringgående.mot ett

Utöver vad medger konventionen undantag också för sådanasagtssom nu
kategorier arbetstagare särskild reglering får medav som genom en ett
konventionen likvärdigt skydd. Ett sista undantag fall där väsentligaavser
problem kan uppkomma på grund arbetstagarnas särskilda anställ-av
ningsförhållanden eller storleken eller det företag där dearten ärav an-
ställda.

Med de undantag har de ratiñcerandeär alltsåsom angettsnu staterna
skyldiga införliva konventionens bestämmelseratt med det inhemska
rättssystemet. Det kan ske lag eller författning ocksågenom annan men
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kel i bindande7 den konventionen hindrar därför arbetsgivaren från att
arbetstagare innan dessa har fått tillfällesäga försvara sig. Regelnattupp

gäller i de fall där tilltänktaden uppsägningen hänger medsamman ar-
uppförandebetstagarnas eller deras fullgöra arbetsuppgifterna.sätt att

Arbetstagamas dock inte ovillkorlig, gäller förutsätt-underrätt är utan
ningen arbetsgivarendet kan begäras han skall tillfälledematt attav ge
till bemötande.

Konventionen saknar därutöver bestämmelser reglerar själva förfa-som
vidrandet uppsägning. Däremot finns det vissa rekommendationer påen

den punkten. Där komplettering till konventionen, arbets-sägs, attsom en
fåbör anlita biträde de försvarar sig anmärkningar frånnärtagare mot

arbetsgivarens sida punkten 9. En rekommendation går påut attannan
arbetsgivaren kan samråda med arbetstagarnas innan hanrepresentanter
fattar slutligt beslut uppsägning i individuellt fall punkten ll.ettom
Och enligt rekommendationen bör arbetstagaren skriftligenunderrättas

uppsägning och dessutom ha möjlighet begära skriftlig för-attom en en
klaring från arbetsgivaren uppsägningen sinhar grund i skäl kannär som
hänföras till arbetstagaren personligen punkterna 12 och 13.

När uppsägning väl har skett arbetstagarna enligt konventionen till-är - -
försäkrade generell få åtgärden överprövad. Den arbetstagarerätt atten

sig ha blivit giltigtuppsagd skäl skall sålunda fåkunna sinutansom anser
sak prövad opartiskt domstol, arbetsdomstol, skilje-ett t.ex.av organ, en

eller skiljedomare. Omnämnd uppsägningen har godkänts behörigav en
myndighet får det rättsliga förfarandetdock till nationell laganpassas
eller praxis. Konventionen medger också arbetstagare fåkan haatt anses
avstått från sin till överprövning de inte har utnyttjat den inomrätt om
rimlig tid. Artikel 8.

Arbetstagamas till överprövning skall omfatta de materiella förut-rätt
sättningarna för uppsägningen; konventionen medger inte medlemssta-att

inskränker domstolens nämndens, skiljedomarens behörighet tillterna
den formella hanteringen hos arbetsgivaren. De prö-att avse organ som

uppsägningen skall därför ha möjlighet in på de skälattvar som ar-
betsgivaren har och övriga omständigheter i målet för kunnaangett att
besluta det fanns giltiga för åtgärdenskäl eller inte. När arbetsgivarenom

åberopathar sig på skäl hänförliga till verksamhetens behörigaärsom
gång skall de kunna uppsägningen faktiskt vidtagitsharpröva rentom av
den Vidareorsaken. skall de processuella reglerna sådana arbets-attvara
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inte har bevisbördan för påstående giltiga skältagaren ettensam attom
har saknats. Medlemsstatema har frihet ordna den saken i enlighetatt

demed nationella reglerna. Det dock särskilt bevisbördan kannämns att
placeras på arbetsgivaren. Artikel 9.

När det gäller sanktionssystemet innebär konventionen de prövandeatt
skall kunna ekonomiskdöma eller ersättning, deutorganen arman om

inte har behörighet eller inte finner det lämpligt ogiltigförklaraatt upp-
sägningen förordnaeller återinsättande arbetstagaren.ettom av
Artikel 10.

Den anslutande rekommendationen innebär på detta område medlems-att
kan meddela föreskrifter medling offentliga myndig-staterna samt attom

heter och företrädare för arbetstagarna bör sprida information rättenom
till överprövning. Punkterna 14 och 15.

Vid sidan bestämmelsema skydd ogrundade uppsägningarmotav om
innehåller konventionen regler uppsägningstid. Av framgåräven demom

arbetstagare har blivit uppsagd skall ha till skäligatt rätten som en upp-
sägningstid eller till ersättning. Detta gäller dock inte arbetstagarennär
har gjort sig skyldig till allvarlig förseelse. Därmed förseelseen avses en

sådan det inte rimligen kanär begäras arbetsgivarennatur attsom av av
han skall låta anställningen fortsätta under uppsägningstid. sådanaIatt en

fall finns det alltså möjlighet för arbetsgivaren avsluta anställningenatt
med omedelbar Artikelverkan. ll.

När arbetstagare har blivit uppsagd bör han enligt lLOs rekommen-en
dation ha till viss ledighet med bibehållna anställningsförrnånerrätt för

kunna söka arbete punkten 16. Arbetsgivaren bör ocksåatt ett nytt ut-
färda intyg den anställning skall avslutas,över arbetstagarenett som om
begär det. Utgångspunkten då endast innehållerintyget vissa for-är att
mella uppgifter anställningen, vilken tid den har Vid sär-t.ex. varat.om
skilt önskemål från arbetstagarens sida borde intyget dock förses med
vitsord punkten 17.

Enligt konventionen skall den uppsagde arbetstagaren ha tillrätt ett av-
gångsvederlag eller någon form inkomstskydd. Konventionssta-annan av

har härvid frihet förmånema efter de nationellaterna att rätts-anpassa
reglerna. Förmånema kan formen avgångsvederlag utgårettges av som
från arbetstagarens anställningstid, lönenivå eller dylikt. Men det kan
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kel 7 i bindandeden konventionen därförhindrar arbetsgivaren från att
arbetstagare innan tillfällesäga dessa har fått försvara sig. Regelnattupp

igäller de fall där tilltänktaden uppsägningen hänger medsamman ar-
betstagarnas uppförande eller deras fullgöra arbetsuppgifterna.sätt att
Arbetstagamas dock inte ovillkorlig, gäller förutsätt-rätt är underutan
ningen det arbetsgivaren kan begäras han skall tillfälledematt attav ge
till bemötande.

Konventionen därutöversaknar bestämmelser reglerar själva förfa-som
vid uppsägning.randet Däremot finns det vissa rekommendationer påen

den punkten. Där komplettering till konventionen, arbets-sägs, attsom en
bör anlita biträde de försvarar sig anmärkningar frånnärtagare mot

arbetsgivarens sida punkten 9. En rekommendation går påut attannan
arbetsgivaren kan samråda med arbetstagarnas innan hanrepresentanter
fattar slutligt beslut uppsägning i individuellt fall punkten 11.ettom
Och enligt rekommendationen bör arbetstagaren underrättas skriftligen

uppsägning och dessutom ha möjlighet begära skriftlig för-attom en en
klaring från arbetsgivaren uppsägningen har sin igrund skäl kannär som
hänföras till arbetstagaren personligen punkterna 12 och 13.

När uppsägning väl har skett arbetstagarna enligt konventionen till-är - -
försäkrade generell få åtgärden överprövad. Den arbetstagarerätt atten

sig giltigtha blivit uppsagd skäl skall sålunda kunna få sinutansom anser
sak prövad opartiskt domstol, arbetsdomstol, skilje-t.ex.ett organ, enav

eller skiljedomare. Om uppsägningen harnämnd godkänts behörigav en
får rättsliga förfarandetmyndighet dock det till nationell laganpassas

medger ocksåeller praxis. Konventionen arbetstagare kan få haatt anses
avstått från överprövning de intesin till har utnyttjat den inomrätt om
rimlig tid. Artikel 8.

Arbetstagamas till överprövning skall omfatta de materiella förut-rätt
sättningarna för uppsägningen; konventionen medger inte medlemssta-att

inskränker domstolens skiljedomarens behörighetnämndens, tilltema
formelladen hanteringen hos arbetsgivaren. De prö-att avse organ som

uppsägningen skall därför möjlighet in på skälha deattvar ar-som
betsgivaren har och övriga omständigheter i målet för kunnaangett att

fannsbesluta det giltiga skäl för åtgärden eller inte. När arbetsgivarenom
åberopat sighar på skäl hänförliga till verksamhetens behörigaärsom

gång skall de kunna faktisktuppsägningen vidtagitsharpröva rentom av
den orsaken. Vidare skall de processuella reglerna sådana arbets-attvara
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inte har bevisbördan för påstående giltigatagaren skälettensam attom
har saknats. Medlemsstaterna har frihet denordna saken i enlighetatt
med de nationella reglerna. Det dock särskilt bevisbördannämns kanatt
placeras på arbetsgivaren. Artikel 9.

När det gäller sanktionssystemet innebär konventionen de prövandeatt
skall kunna döma ekonomisk eller ersättning, deutorganen annan om

inte har behörighet eller inte finner det lämpligt ogiltigförklaraatt upp-
sägningen förordnaeller återinsättande arbetstagaren.ettom av
Artikel 10.

Den anslutande rekommendationen innebär detta område medlems-att
kan meddela föreskrifter medling offentligastaterna myndig-samt attom

heter och företrädare för arbetstagarna bör sprida information rättenom
till överprövning. Punkterna 14 och 15.

Vid sidan bestämmelserna skydd ogrundade uppsägningarmotav om
innehåller konventionen regler uppsägningstid.även Av framgårdemom

arbetstagare har blivit uppsagd skall ha till skäligatt rätten som en upp-
sägningstid eller till ersättning. Detta gäller dock inte arbetstagarennär
har gjort sig skyldig till allvarlig förseelse. Därmed förseelseen avses en

sådan intedet rimligenär kan begäras arbetsgivarenattnatursom av av
han skall låta anställningen fortsätta under uppsägningstid. I sådanaatt en

fall finns det alltså möjlighet för arbetsgivaren avsluta anställningenatt
med omedelbar verkan. Artikel ll.

När arbetstagare har blivit uppsagd bör han enligt ILOs rekommen-en
dation ha visstill ledighet med bibehållnarätt anställningsförrnåner för

kunna söka arbete punkten 16. Arbetsgivaren bör ocksåatt ett nytt ut-
färda intyg den anställning skall avslutas,över arbetstagarenett som om
begär det. Utgångspunkten då intyget endast innehållerär vissa for-att
mella uppgifter anställningen, vilken tid den har Vidt.ex. sär-om varat.
skilt önskemål från arbetstagarens sida borde intyget dock förses med
vitsord punkten 17.

Enligt konventionen skall den uppsagde arbetstagaren ha tillrätt ett av-
gångsvederlag eller någon form inkomstskydd. Konventionssta-annan av

har härvid frihet förmånema efter de nationellatema att rätts-anpassa
reglerna. Förrnånema kan formen avgångsvederlag utgårettges av som
från arbetstagarens anställningstid, lönenivå eller dylikt. Men det kan
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frågaockså bidrag under period arbetslöshet eller förmå-vara om en av
enligt socialförsäkringen. Artikel 12, jämför rekommendationenner

18.punkt

Slutligen innehåller konventionen antal föreskrifter gäller närett som
uppsägningar ekonomiska, teknologiska, liknan-sker strukturella ellerav

sådana fallde skäl artiklarna 14 och 15. l har arbetsgivaren samrådaatt
företrädare innan uppsägningama genomförs.med arbetstagarnas Han

skall i god tid informera dem och skälen bakom de uppsägningarange
övervägande. Därtill skall mångaunder han hur arbetstagareärsom ange

kategorier dem tilltänkta åtgärdenvilka berörs denoch samtav som av
för uppsägningama. företrädare såtidpunkten Arbetstagamas skall snart

fåmöjligt- i enlighet med nationell tillfälle till överlägg-och rätt-som
Överläggningama åtgärderningar med arbetsgivaren. skall deavse som

omfattningenvidtas i syfte förhindra eller minska uppsägning-bör att av
eller i fall lindra de skadliga effekter de för sig;med detvart somama

exempelvis bli fråga finna sysselsättning förkan de arbets-att annanom
uppsägning.hotastagare som av

När arbetsgivaren uppsägningar ekonomiska eller liknandeöverväger av
skäl skall han också varsla behörig myndighet och informationge samma

till företrädare. informationarbetstagarnas Varsel och skall lämnassom
viss företid uppsägningama. Det ankommer därvid konventionsstater-

precisera den tiden. I detta sammanhang kan det också tilläggasatt attna
varje nation har begränsa arbetsgivarens skyldigheter arbets-rätt att mot

företrädare och myndigheterna till sådana fall uppsägningar-därtagamas
åtminstoneberör visst antal arbetstagare.ettna

I rekommendationen betonas alla berörda bör försöka begränsaatt parter
uppsägningama och lindra deras verkningar, dock motverkautan att en
effektiv drift av företaget eller förvaltningen. Myndighet kan biträda

det lämpligt punkterna 19-22. De åtgärder börärparterna om som
innebär begränsar antalet nyanställningar, spriderövervägas att man upp-

sägningama viss tidsperiod för andelen naturliga avgångaröver atten
skall öka placerar utbildar eller omskolar arbetstagare. Det börsamt om,
också kunna bli aktuellt med frivilliga förtida pensionsavgångar där ar-

får tillfredsställandebetstagaren skydd för sin inkomst med be-ett samt
gränsningar övertidsarbete och förkortning den ordinarieav en av ar-
betstiden. Vid tillfälliga förkortningar bör det kunna komma i frågamera

täcka det inkomstbortfall uppstår. Jämför punkterna 25 ochävenatt som
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insatserkan mildrasuppsägning26 verkningarnahur avgenomom av en
exempelvis bli aktuellt kontak-myndigheter arbetsgivaren; kanoch det att

utbild-inkomststöd underbistå medarbetsgivare,andra tänkbara attta
m.m.ning

saknarbestämmelser heltinnehåller ocksåRekommendationen mot-som
inbördesregler denSåledes finns detsvarighet i konventionen. tur-om

uppsägning skall skegälla bland arbetstagarnaordning skall när avsom
tillföreträdesrätt23. Reglerliknande skäl punktenekonomiska eller om

Enligt rekommendationen bör24.finns också punktenåteranställning
stöd kriterier be-turordningen medarbetsgivaren fastställa ärav som

till såväl företa-vederbörlig hänsynförväg. Kriterierna börstämda i ta
De arbetstagareintressen till arbetstagarnas.förvaltningensochgets som
efter vadliknande skäl bör,ekonomiska ellerhar sagts somupp avsom

återanställningtillföreträdesrättrekommendationen, närisägs ar-ges en
kvalifikationer.jämförbaramedbetsgivaren nyanställer arbetstagare

inom vissarbetstagarenåteranställning förutsätter docktillRätten att en
också tillåtetönskemål i riktningen. Detför fram dentid är sättaatt en

rättigheter.förtidsgräns arbetstagarnas

bin-finns i konventionenreglerna alltså deredovisadedeAv är somnu
genomgång konven-Inför ratificeringen skeddeför Sverige.dande aven

svensk svaraderegering riksdag fann därvidsåväloch rätttionen, attsom
arbetsrättennågra ändringar i den svenskakonventionens krav;mot an-

bedömningen låg bl.a.påkallade. Till grund för dendärför intesågs en
konventionen delar vårt inhemskaoch relevantajämförelse mellan av re-

ILO-kommittén återges i denutförts ochJämförelsen hadegelsystem. av
nå-finnas skäl härfram för riksdagen. Det kanladesproposition attsom

ILO-kommitténs genomgång.utfalletför detredogöra närmaregot av

sådananställningsskyddslagen hadeILO-kommittén ansåg därvid att en
regler för allakonventionens kravallmän tillämplighet den täckteatt

la-Sålunda gälleralla arbetstagare.områden arbetsmarknaden ochav
§. Den kretsenskild tjänst lför i allmän ocharbetstagare som vargen

nämligen företagsledare,tillämpningsområde,från lagensundantagen
med skyddat arbe-hushållsarbetande och arbetstagarefamiljemedlemmar,

konven-de undantagberedskapsarbete, bedömdeseller motte somsvara
anställningar ochtidsbegränsadeartikel 2.tionen medgav Reglerna om
innefattade enligtanställningsskyddslagen6provanställningar i 5 och
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ILO-kommittén erforderliga garantier missbruk de anställnings-mot av
forrnema. I sistnämnda sammanhang hänvisades också till 28 § i lagen.

Arbetstagamas skydd ogrundade uppsägningar artiklarna 4-6mot hade
enligt ILO-kommitténs mening sin motsvarighet i §7 anställningsskydds-
lagen. Där ju, bekant,sägs uppsägning från arbetsgivarens sidaattsom en
skall sakligt grundad. EO-kommittén pekade också på de precise-vara
ringar rättsläget har skett under lagens förarbeten ochav som genom
rättspraxis. När det gällde arbetstagarnas försvara sig artikelrätt 7att
anförde ILO-kommittén beträffande svensk den arbetsgivarerätt att som
vill arbetstagaresäga personliga skäl först skall underrättaupp en av ar-
betstagaren och varsla hans lokala fackliga organisation; arbetsgivaren
skall ingå i överläggningaräven arbetstagaren eller organisationenom
begär det 30 § anställningsskyddslagen.

ILO-kommittén ansåg vidare konventionens föreskrifteratt över-om
prövning och sanktioner artiklarna 8 9och uppfyllda i svenskom var
arbetsrätt. Arbetstagaren har möjlighet få uppsägning prövadatt en av
domstol, och prövningen tillhar syfte klarlägga arbetsgivarensatt om
skäl saklig grund för åtgärdenutgör 34 § anställningsskyddslagen. En-
ligt rättspraxis ligger på det arbetsgivaren bevisa sin ståndpunkt.att
Sanktionema möjlighet fåutgörs uppsägningen förklarad ogiltigattav en
och skadestånd 34, 38 39och §§. ILO-kommittén framhöll i dettaav
sammanhang anställningsskyddslagens regler preskriptionatt om av ar-
betstagarens talan 40-42 §§ har stöd i konventionen och vad därisom

arbetstagare fårsägs ha avstått från sinatt tillom rätt över-en anses
prövning han inte har utnyttjat den inom rimlig tid artikel 8.om

Beträffande uppsägningstiden pekade ILO-kommittén §ll anställ-
ningsskyddslagen jämför artikel ll. ILO-kommittén anförde härvid att
uppsägningstidema kunde förkortas med stöd kollektivavtalav attmen

dådet brukade finnas andra bestämmelser vägde den kortare ti-som upp
den. Och lagregeln avskedande ansågs förenlig med konventionen,om
eftersom sådan åtgärd kan tillgripas bara i allvarliga fall 18 §en an-
ställningsskyddslagen.

De svenska reglerna arbetslöshetsförsäkring, kontant arbetsmark-om
nadsstöd och socialbidrag uppfyller, enligt ILO-kommittén, det krav på
avgångsvederlag finns intaget i konventionen artikel 12. Konven-som
tionens bestämmelser överläggningar och vidvarsel uppsägningarom av
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också ILO-kommit-ekonomiska eller liknande skäl tillgodosedda.ansågs
på anställningsskyddslagens och medbestämmandelagenstén pekade här

förhandlingar uppsägning påregler inför beslut grund arbets-om om av
§§perrnittering 29 § anställningsskyddslagen och 11-14 med-brist och

Och skall arbetsgivarebestämmandelagen. enligt främjandelagen en
myndighet, länsarbetsnämnden,underrätta vederbörande dvs. om en

driftsinskränkning.

konventions-6.2.3. Andra eller
rekommendationsbestämmelser om
anställningsskydd

ILOs finns alltså de grundläggande reglerna anställ-Inom system om
rekommendationen från år 1982.i konventionen och iningsskydd

ingår emellertid i rättsakter arbetskonfe-Skyddsregler andraäven som
då fråga konventioner eller rekommenda-har antagit. Det ärrensen om

eller kategoritioner viss del arbetsmarknaden avavser en av en ar-som
del regle-och där anställningsskyddet denbetstagare utgör antagnaen av

särreglema delvis täcka situatio-ringen. Härigenom kommer att samma
1982 årsallmänt tillämpliga reglerna i konvention och dendener som

rekommendationen.samtidigt antagna

gäller förskall först dem arbetstagarnasBland särreglema nämnas som
1971 års 135På område gäller konventiondetta nrrepresentanter. om

åtgärderskydd företaget och förarbetstagarrepresentanters inom att
verksamhet. Härjämte arbetskonferensen antagitunderlätta deras har en

Sverige har rati-rekommendation 143 behandlarnr ämne.som samma
skedde år 1972 jämför 197210.ficerat konventionen, något som prop.

ställning arbetstagarrepresentantKonventionen skyddar dem har avsom
för-här fråga fackligaenligt inhemsk lag eller praxis. Det kan vara om

blivit utseddahar eller valdatroendemän, dvs. representanter av ensom
Även förtroendemän frittfackförening eller dess medlemmar. ärsom

föras lagens skydd.arbetstagarna i företaget kan dock undervalda av
Artikel 3.

effektivt skyddi företaget skall haArbetstagamas ett motrepresentanter
särskilt skallåtgärder dem. Konventionen dekan skada attangersom

grund deras ställning elleravskedande skerskyddade mot avsomvara
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för det skälet dearbetstagarna ellerverksamhet representant attavsom
organisation eller del i facklig verksamhet. Skyddettillhör facklig taren

lagstiftning,i med gällande kollek-i mån de handlar enlighetgäller den
träffade överenskommelser. Artikel 1.tivavtal eller andra gemensamt

innehåller antal kompletterande bestämmelserRekommendationen ett som
lagstiftningen allmännaför fall den nationella saknartillämpliga detär att

sådana situationer erfordras det särskildaanställningsskydd; iregler om
arbetstagarna. Det kanskyddsregler för dem representerar exem-som

fårbestämmelser preciserar vilka skälpelvis bli aktuellt med som som
uppsägning, införa särskild besvärsprocedurligga till grund för att enen

6. härutöver skyd-och Det rekommenderasdylikt. Punkterna 5eller att
fackligtinskränkt till dem har uppdraginte bara skalldet ettsomvara

åtgärd vidtas; skyddet borde gälla demtidjust vid den ävennär somen
liksom dem ti-nominerats för uppdrag,kandiderar till eller har ett som

punkt 7.varit arbetstagarrepresentanterdigare har

anförde departementschefen arbets-ratificeringenInför den svenska att
kon-tillämpade praxis stämde medmarknadens överensparter somen

LO år 1970 träffatexempelvis hade SAF ochventionens bestämmelser;
ställning i företaget prop. 197210klubbordförandensavtalett s.om

beträffande rekommendatio-ansågs inte gällaff., 16. Detsamma dock7
åtgärd från sida.därför inte någon svensk Detden föranleddeochnen

i1974 års förtroendemannalag harhär skjutas inkan trättatt numera
ställe.klubbordförandeavtalets

från årkonvention 151gäller särskild nroffentliga sektornFör den en
förfarande fastställan-och för978 skydd för organisationsrättenl omom

Konventionen, ratiñcera-anställningsvillkor offentligde i tjänst. somav
1979 1978792148, tillämplig allades Sverige år prop. är perso-av

ILO-kon-myndighet. Bestämmelser i andraanställda hosärner som en
ventioner företräde i den mån de tillerkänner arbetstagarnahar dock

Konventionen innehållergående rättigheter artikel 1. reglerlängre om
offentligt anställda skall haorganisationsrätten. Det debl.a. sägs ettatt

tillfredsställande skydd organisationsfientliga gäller de-mot angrepp som
anställningsförhållanden Skyddet skall särskilt sikte påartikel 4. taras

syftar till uppsägning eller förfång försådana åtgärder annatsom en
offentligt anställda den grunden de tillhör organisation föratt en
offentliganställda eller del i organisationens normala verksamhet.tar
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Vissa regler anställningstrygghet finns också i konventionen nr 145om
kontinuitet i sysselsättningen för sjofolk, konventionom antogsen som av

arbetskonferensen år 1976 och ratificerades Sverige år 1981. Konven-av
tionen tillämplig regelbundetär står till förfogande förpersoner som
arbete sjömän och för sin huvudsakliga årsinkomst beroendeärsom som

det arbetet. I konventionen läggs det på anslutna nationer harav som en
sjöfartsnäring försöka nå fram till kontinuerlig eller regelbundenatt en
sysselsättning för kvalificerade sjömän och till redama får stabilattse en
och kompetent arbetsstyrka. Konventionsstatema skall allagöra an-
strängningar för tillförsäkra sjömännen antingen minimiperioderatt av
sysselsättning eller minimiinkomster eller ekonomiskt understöd artikel
2. Konventionen innehåller därtill regler registrering företrädeochom
till arbete för sjömän registrerade.ärsom

Här skall slutligen hänvisning 1980 årstillgöras rekommendation nren
162 äldre arbetstagare 1958 årstill konvention nr 111 ochsamtom re-
kommendation nr 111 angående diskriminering frågai anställningom
och sysselsättning. Dessa rättsakter har det allmänna syftet att mot-mera
verka diskriminering äldre arbetstagare respektive diskrimineringav
grund hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, nationell här-av ras,
stamning eller socialt Konventionen ratificerad Sverige.ärursprung. av

6.3. Den europeiska sociala stadgan densamt
angåendeeuropeiska konventionen

skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna

Den europeiska sociala stadgan ingår i det rättsakter Euro-system av som
parådet har antagit. Stadgan undertecknades år 1961, och Sverige ratifi-
cerade vissa artiklama året därpå.av

Stadgan slår fast antal grundprinciper det ekonomiska och socialaett
området. Det uttalas bl.a. alla arbetstagare skall ha tillrätt ochatt trygga
sunda arbetsförhållanden till skälig lön. Arbetstagare och arbets-samt en
givare skall vidare ha organisera sig och förhandlarätt kollektivt.att

När det gäller anställningstryggheten skall bara stadgan inne-nämnas att
håller särskild regel skydd för kvinnliga arbetstagare artikel 8.en om
De har anslutit sig till stadgan skall genomföra ordningstater som en som
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innebär arbetsgivares uppsägning olaglig den företasär underatt en om
kvinnlig arbetstagares frånvaro grund havandeskap eller bams-en av

börd, och detsamma gäller uppsägningen sker vid sådan tidpunktom en
anställningen upphör under frånvaron. Regeln gäller emellertid inteatt

för Sverige har låtit bli ratiñcera stadgan i denna del. På svenskattsom
sida har isig huvudsak kunna in i det syfte liggerstämmaansettman som
bakom regeln. Däremot har den fått utformning inte kunnat god-en som

prop. 1962175 11.tas s.

Till Europarådets rättsakter hör 1950 års Europeiska konventionäven
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
hetema. Konventionen del denspänner över mänskliga tillva-storen av

och reglerar sådana frågor till livet, förbud tvångsar-rättenron motsom
bete, yttrandefrihet Bland de rättigheterna finns ocksåupptagnam.m. en
frihet del i fredliga sammanslutningar och till föreningsfrihet.att ta Till
föreningsfriheten räknas bilda anslutaoch sig till fackföreningarrätten att
för skydda sina intressen. Det medges undantag från för-att ochmötes-
eningsfriheten lag, det måste finnas mycket starka förskäl åt-genom men

såsomgärden, hänsyn till säkerhet, förebyggande oordningstatens av
eller brott Konventionen hindrar dock inte andra lagliga be-ävenosv. att
gränsningar kan ske beträffande medlemmar de väpnade styrkoma,av
polisen eller den statliga förvaltningen. Artikel 11.
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europeiska7. De
EGgemenskaperna

Direktiven7.1.

Enligt kommittédirektiven vi uppmärksamma Sveriges integreringhar att
riksdagen i 1990i det europeiska samarbetet. Det december be-attanges

myndigade regeringen ansöka medlemskap i de europeiskaatt om gemen-
EG ansökningen lämnades 1991.skapema och den l juli Di-överatt

rektiven också på avtalet europeiskapekar det ekonomiska samarbets-om
området EES-avtalet och Sveriges åtagande följa delar EGsdeatt av
regelverk har betydelse för inträde på den inre marknaden. Våraettsom

därvid det finns EG-direktivdirektiv på det arbetsrätts-treatt rentanger
liga området, nämligen direktiven kollektiva uppsägningar, skyddom om
för rättigheter vid överlåtelse företag förarbetstagares skyddsamtav om

vid arbetsgivarens insolvens. Ett ytterligare EG-direktivarbetstagarna
hålls fram i sammanhanget det gäller arbetsgivarens skyldig-ärsom som

informera villkorenhet arbetstagarna för anställningskontraktetatt om
Våraanställningsförhållandet. direktiv EGeller också det inomattanger

ytterligare direktivpågår arbete med det arbetsrättsliga området, och
följakommer den utvecklingen fördet vilkenatt attan oss se anpass-

den svenskaning bör ske lagstiftningen.som av

Vi har särskilda kommittédirektivdessutom hänsyn till detatt ta som
innebär i utredningsverksamhetEG-aspekter skall all dir.beaktasatt
198843. I likhet kommittéer och ensamutredare skall vimed andra un-

EGdersöka vilken råder inom förordning de ak-gemensam som oss
tuella områdena, våra skall tillvara de möjligheter tilloch i förslag ta

också uppgiftharmonisering finns. till redovisa hur våraVi har attsom
inom Ochförslag förhåller sig till regler EG. i den månmotsvarande

våra förslag för Därtillskiljer sig därifrån, skall skälen detta skallanges.
samhällsekonomiska effektervi redovisa de statsfinansiella övrigaoch
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uppkommer våra förslag till den del innefattardesom genom som en an-
passning till EG-reglema. Om vi bedömer det uppstår ökade statsfi-att
nansiella kostnader skall vi lämna förslag till finansiering dem. Påen av
motsvarande skall effekternasätt eventuella avvikelser från EGsav re-
gelsystem redovisas.

7 2 Allmänt EGom. .

EG samlingsbeteckningenutgör för europeiska gemenskaper, nämli-tre
Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG, Europeiska ekono-gen

miska gemenskapen EEG och Europeiska atomenergigemenskapen
Euratom.

EKSG, den äldsta de gemenskapema, bildades fördrag årtreav ettgenom
1951 Parisfördraget. Syftet utveckla produktionen vissa bas-attvar av

och skapa marknad för de Bakgrundenattvaror en gemensam varorna.
till gemenskapen utgjordes återkommandede krigen mellan Tysklandav
och Frankrike, under det andra världskriget. Genom skapasenast att ett
samarbete kring basindustrin avsåg minska risken för väpnadeattman
konflikter mellan bådade ländema. Kol-och stålprodukter bedömdes som
särskilt viktiga i det sammanhanget, eftersom de utgjorde grundstommen
vid all vapentillverkning. Fördraget undertecknades dock inte bara av
Tyskland och Frankrike Beneluxländemaäven och Italien.utan av

Samarbetet utvidgades i och med tillkomsten årEEG 1957. Denav ge-
marknaden kom därmed förgälla all industriell verksam-mensamma att

het och dessutom för produkter från jordbruket. Samtidigt bildades
Euratom för samarbete på atomenergins område. Båda gemenskapema
går tillbaka på fördrag undertecknades i Rom, beteckningensom men
Romfördraget har kommit för den överenskommelseatt reserveras som

EEG.avser

EGs medlemsantal har successivt ökat årensunder lopp, och gemenska-
omfattar tolv europeiska Utöver de ursprungligapema stater.numera

länderna ingår Storbritannien, Irlandäven och Danmark blev med-som
lemmar år 1973, Grekland erhöll medlemskap år 1981 Spaniensom samt

Ävenoch Portugal trädde in i EG år 1986. Norge har under kor-som en
period varit medlem, avsade sig medlemskapet eftertare folkom-men en

röstning där majoriteten ställde sig negativ till norskt deltagande iett ge-
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menskapema. En utökad gemenskap dock förestående, eftersom fleraär
länder nyligen har ansökt medlemskap, däribland alltså Sverige.om

Romfördraget7 3
. .

Samarbetet inom EG vilar alltså på olika fördrag, för varderatre ett ge-
menskapen. Viktigast dem Romfördraget denär tarav som upp gemen-

marknadens målsättning syfteoch och dessutom reglerarsamma som
EGs institutioner och rättsbildning. Romfördraget har därför kommit att

EGsbetecknas grundlag eller konstitution. Fördraget gick igenomsom
vissa förändringar år 1967 det s.k. fusionsfördraget bl.a.genom som
innebar samordning i fråga gemenskapernas institutioner. Enen om mera
omfattande revidering genomfördes sedan under åren 1985-1987 när
medlemsstaterna den europeiska enhetsakten. Enhetsakten bl.a.antog tar

frågor arbetsmarknaden och ländernas socialpolitik i övrigt.rörupp som
iYtterligare ändringar Romfördraget kan komma aktualiseras detatt av

fördrag europeisk union undertecknades i februari 1992, detom en som
Maastrichtfördraget.s.k. Fördraget syftar till längre gående fördjup-en

ning mellansamarbetet medlemsstaterna och allt integra-närmareav en
tion europeiska folken.de Det dock inte ratificerat alla EG-är ännuav av

och det har därför inte i kraft.trättstaterna

Romfördraget indelat i olika förstadelar. Den delen princi-är sex anger
för integrerat samarbete mellan medlemsstaterna. Härefter föl-ettperna

jer avsnitt gemenskapens grunder, gemenskapens politik, associeringom
utomeuropeiska länder och områden gemenskapens institutioner.samtav

Fördraget innehåller också avslutande del med allmänna bestämmelseren
slutbestämmelser.och

Reglerna i Romfördraget i utsträckning rikt-allmännaär attstor se som
linjer för verksamheten den marknaden. Tanken är attgemensamma
fördraget skall fyllas och konkretiseras åtgärder EGs insti-ut genom av
tutioner och medlemsstaterna. bestämmelserDe enbart har karak-av som

programförklaringar målsätmingsprincipereller inte i sigtären av ger
till någraupphov realiserbara ellerrättigheter skyldigheter. Bestämmel-

bildar dock för arbetet med de preciserade reglernaserna en ram mera
fåroch dessutom betydelse vid tolkningen dem se EG-domsto-t.ex.av
mål 12686.lens
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Enligt Romfördraget skall gemenskapen verka för harmonisk utveck-en
ling den ekonomiska verksamheten, fortgående och balanseradav en ex-
pansion, ökad stabilitet, allt snabbare höjning levnadsstandardenen en av
och förbindelser mellan de förenas i gemenskapen.närmare stater som
Detta skall ske marknad och gradvis tillnärrn-en gemensam genom en
ning den ekonomiska politiken artikel 2.av

Fördraget också de olika medel skall begagna sigstaternaanger som av
för nå till den målsättning gäller för gemenskapen artikel 3.att upp som
Sålunda skall de tullunion kännetecknas frittupprätta etten som av varu-
utbyte inom gemenskapen och enhetlig tullmur andragentemot stater.en

inreDen marknaden skall präglas fritt utbyte produktionsfakto-ettav av
tjänster Principenoch kapital. fri rörlighet skallrer som personer, om

därtill gälla beträffande På två särskilda områden, nämligenäven varor.
jordbruket förutsesoch transportväsendet, längre gående samarbete iett
form för medlemsstaterna politik.av en gemensam

En bärande tanke konkurrensen inom den marknadenär att gemensamma
inte skall vridas Medlemsstaterna åtar sig också harmonisera sinsnett. att
inhemska lagstiftning i den mån fördetta krävs denatt gemensamma

fungera.marknaden skall Romfördraget utgår från samordning fi-en av
nanspolitiken, upprättandet europeisk investeringsbank tillska-samtav en
pandet socialfond i syfte förbättra arbetstagarnas möjligheter tillattav en
sysselsättning tilloch bidra höjning deras levnadsstandard. Denen av
ekonomiska och sociala utvecklingen skall främjas associ-även genom en
ering utomeuropeiska länder områden.ochav

Som central princip för den marknaden uttalas dessutomen gemensamma
varje diskriminering grundas nationalitet förbjudenäratt som

Ochartikel 7. medlemsstaterna sig vidta alla allmänna ellertar att
särskilda åtgärder förpliktelsemakan säkerställa enligt Romfördra-som

beslut EGs institutioneroch de meddelar den s.k. solidaritets-get som
principen, artikel 5.

De uppgifter vilar gemenskapen skall genomföras fyra olikasom av
institutioner, nämligen europeiskt parlament, råd, kommissionett ett en
och domstol.en

Europaparlamentet består för medlemsstaternas folkrepresentanterav
artikel 137 ff.. Antalet särskilt fastställt för varje enskilt medlems-är
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Frankrike,land varierar mellan Luxemburg 81 Italien,och ochsex
Storbritannien Sammanlagt 518och Tyskland. består parlamentet av re-

det nationella planet skall väljas allmänna ochpresentanter, genomsom
princip innan rådet beslutardirekta val. Europaparlamentet skall i höras

förordningar direktiv, parlamentet har främst rådgivandeellerom men
funktioner. Således parlamentet inte beslutan-och kontrollerande har den

folkrepresentationennormalt tillkommer i Parlamen-derätt stat.ensom
efter något, framför allt i budgetfrågor. Sinmakt har dock hand ökattets

reella betydelse har dock parlamentet det speglarkanske största attgenom
Rådeteller folkopinion. torde därmedpolitisk opinion ytterst en varaen

intryck parlamentets yttranden.benäget att ta av

medlemsstat artikel 145 ff..Rådet består för varjerepresentantav en
ocksåingå i inhemska regeringen och väljasRepresentanten skall den av

Ordförandeskapet i rådet mellan medlemsstaterna meddenna. roterar
driva sådana frågorskifte halvår. Ofta försöker ordförandenvarje som

finner särskilt viktiga.den statenegna

i rådet, och enligt huvudregeln iStaterna har således representanten var
vid omröstningama.fördraget tillräckligt enkel majoritet Idet medär

frågor, rådet skall precisera och förverkliga gemenskapensviktigare när
kvalificerad majoritet. I demålsättning, det dock nödvändigt medär en

för Såledesfår storlek sin betydelse röstetalet. har defallen ländernas re-
från Frankrike, Italien, Storbritannien ochkommerpresentanter som

10 länder Danmark och Luxemburg harTyskland medanröster var, som
76 i såda-respektive två i rådet. Det sammanlagda röstetaletröster ärtre

uppnås vidfrågor kvalificerad majoritet 54 Det kanoch sägasröster.na
praktikenomröstningar kvalificerad majoritet i har förekommitmedatt

kommit framstå reellaofta och vis har den hu-ganska och sätt att som
vudregeln. fall gäller till visso beslutet skallI vissa ytterinera att vara en-

beträffande arbetsrättsliga direktivhälligt, något bl.a. falletärsom
arbetsmiljöfrågor100 dock inte beslut iartikel A. Det sist sagda avser

artikel 118 A.

Rådet för samordningen medlemsstaternas allmänna ekonomis-svarar av
Som uppgiften får dock rådets befogen-ka politik. den viktigaste man se

EGs Således det hos rådet beslutan-het fatta beslut på vägnar. äratt som
i flertalet centrala frågor placerad. Vid harmonisering lag-derätten är av

fördrag skall rådet visserligen höra parla-regler och komplettering av
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fallen behöverrådet har kvar beslutanderätten i de ochMen ävenmentet.
inte följa parlamentets rekommendationer.

har till uppgift säkerställa den markna-Kommissionen att gemensamma
ff..funktion och utveckling artikel 155 Det skall skedens attgenom

EGs Som ledkommissionen övervakar tillämpningen regelverk. ettav
inför EG-domstolenhäri kommissionen behörighet föra talanhar att mot

underlåter uppfylla sina förpliktelser enligt Romfördraget;stat atten som
enskilda medlemsstater har för övrigt möjlighet väcka talanäven att mot

påstående fördragsbrott. Vidare skall kommissio-medstatannan omen
rekommendationer i reglerasyttranden och ämnen som genomavgenen

tillerkänns kommissionen inflytande i självaRomfördraget. Dessutom ett
EG. kommissionen lämna för-inom Viktigast kanbeslutsprocessen är att

tidigare rättsakter.slag till rättsakter eller till ändringar antagnanya av
eftersom inget EG-organfunktion särskilt betydelsefull,Denna är annat

har sådan förslagsrätt.en

inta fristående ställningEnligt Romfördraget skall kommissionen gen-en
medlemsstaterna regeringar. Kommissionens 17 ledamö-och derastemot

oavhängighet fårskall väljas på grundval sin duglighet, och deraster av
regeringama iinte i fråga. Ledamöterna skall allasatt utses sam-vara av

finnas minst ledamot från varje medlemsstat.förstånd. Det skall en

Domstolen och vid tolkning och tillämpningskall lagvärna rätt avom
Romfördraget artikel 164 ff.. Som redan framgått skall domstolen

kommissionen eller enskildmål fördragsbrott talanpröva om av en
skall också utfärda tolkningsförklaringar för-medlemsstat. Domstolen

ställning till frågorhandsbesked. Härigenom domstolen rörtar som
EGstolkningen Romfördraget rättsakter övrigaävenav av sommen

institutioner, Tolkningsfrågorfrämst rådet, har utfärdat. kan hänskjutas
EG-domstolen olika medlemsstaterna. möjlig-till domstolar i de Denav

heten står nationella domstolen tolkningsbe-denöppen när att ettanser
pågåendesked nödvändigt för domstolen skall kunna döma iär att ett

Och frågan införmål. framställning obligatorisk kommerären om upp
instansen i således inte tillåtet för denden högsta medlemsstat. Det ären

högsta instansen mål sannolikt prejudicerande intresseavgöraatt ett av-
EG-domstolen uttolkat EG-rättens innebörd. Härigenom fårharattutan-

EGsEG-domstolen övergripande för rättsregler tillämpasett attansvar
enhetligt, det nationella planet. Det skall därvid tilläggas tolk-även att
ningsbeskeden för inhemska domstolarna. Romfördragetbindande deär
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torde dock inte ålägga medlemsstaternas domstolar någon skyldighet att
hämta in tolkningsbesked det verkligen föreliggerän när något be-annat
hov auktoritativ uttolkning. När den nationella domstolen inteav hyseren
någon tvekan EG-rättens innebörd den kunna måletom avgörasynes utan

tolkningsbesked.ett

Utöver vad har EG-domstolen också döma i vissasagts tvistersom nu att
mellan EG och enskilda medborgare i medlemsstaterna.

EG-domstolen har, liksom kommissionen, självständig ställning. Do-en
opartiska ochär de skall ha de kvalifikationer i hemlandetmarna som

ställs för de högsta domarämbetena; andra juristeräven kan kommaupp i
fråga, de har allmänt erkända kvalifikationer. Deom medlems-utses av

regeringar i samförstånd. Antaletstaternas domare uppgår till 13, och det
skall finnas domare från och medlemsländerna jämteen vart ett av en
trettonde ledamot ordförandeär och ävenledes skall med-som som vara
borgare i någon medlemsstaterna.av

Inom EG finns också domstol i första instans Court of First Instance.en
Den har till uppgift första domstol mål konkurrensbe-att prövasom om
gränsning tvister mellan EG och EGzssamt personal.egen

7.4. Gemenskapens grunder fyrade-
friheterna

Romfördraget syftar till marknad där mellangränsernaen gemensam
medlemsstaterna får allt mindre betydelse. Tanken tillgångarären att av
olika slag skall kunna förflyttas mellan länderna och produktionenatt
skall bedrivas där det ändamålsenligt.är Det har därför varitmest en
central uppgift för EG undanröja de hinder finns för sådanatt som en re-
sursfördelning I enlighetöver härmedgränserna. föreskriver Romför-
draget i princip fri rörlighet för tjänster och kapitalen varor, personer,
inom gemenskapen; brukar tala de fyra frihetema. Det grund-man om
läggande förbudet diskriminering på grund nationalitetmot har ocksåav
sin betydelse i sammanhanget artikel 7. Det bör dock påpekas denatt
fria rörligheten i första hand sikte ekonomiska och Rom-tar resurser,
fördraget inte EG-statemas medborgare någon obegränsadger rätt att
färdas mellan länderna. Enhetsakten bygger dock på i någon månett
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studerandeexempelvisrörlighetenochannorlunda gällersynsätt numera
aktiva.ekonomisktpensionärer, de inte räknasoch trots att som

tull-bildargemenskapenför innebärfria rörlighetenDen att envaror
kvantitativa import-principiellt förbudråder detunion. Således motett

effektmotsvarandeharexportrestriktioner och åtgärdereller ensom
från land tillföras fritt34. skall kunna30 och Produkterartiklarna ett

Såle-område.arbetsmiljönsbl.a.få betydelsenågot kanannat,ett som
införselnland hindrarRomfördragetintedes medger att ett av varor som

har inhemska arbetsplatserna;för användning på deförbjudits om varan
medlemslän-in i de andraförasnågot medlemsland kan dengodkänd iär

inskränkningar.någraderna utan

harMedlemsstaternafrån det sagda.emellertid vissa undantagfinnsDet
motiveras hän-restriktionerellerinföra förbudnämligen rätt avatt som

in-ellerallmän säkerhetordning ellermoral, allmäntill allmän avsyn
får ocksåliv. Staternadjurs hälsa ochmänniskors ochskyddaatttresset
eller indu-nationella skattersyftet skyddahandelshinderinföra är attom

dock förbudsamtliga fall gällerIkommersiell äganderätt.striell och att
diskrimineringgodtyckligmedel förfårrestriktioner inteoch utgöra ett

handeln mellan medlemsstaternabegränsningförtäcktinnefattaeller aven
36.artikel

skall underlättasgemenskapeninomfria varurörelsemaDe genom en
beslutanderätten iRådet harlagreglema.nationellatillnämining deav

framkommissionen fortlöpande arbetafrågor det liggerdessa attmen
artikel 100. Därvid särskiltrådetunderställsförslag attangessom

från skyddsnivå förslagen hälsahögutgåkommissionen skall när rören
konsumentskydd, något torde innebäraochsäkerhet miljö-och samt som

hänförliga tillsynpunkterkommissionen in äräven väger ar-att som
artikel 100betsmiljön A.

två situationer.sikteegentligenrörligheten förfriaDen tarpersoner
arbetskraften, delsrörelsefrihet för rättfrågaDels det attär om enom en

arbetskraften innefat-gällerförstinom När detidka näring gemenskapen.
diskriminering mellanförbud formRomfördraget varjeetttar mot av

för såvälFörbudet gällernationalitet.grund derasarbetstagarna av
EGsiMedborgamaarbetsvillkor.lön och övrigasysselsättning som

länder. För detanställning i andraskall ha sökamedlemsstater rätt att
uppehållaochmellanförflytta sigändamålet skall de ha rätt staternaatt
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sig i det land där de har anställning. Det skall också tillåtet attvara stanna
kvar i efter det anställningenstat har upphört. Artikelen att 48.

Även här finns dock för vissa begränsningar. Såledesutrymme har med-
lemsstatema inskränkarätt rörelsefrihetenatt det påkallatär hän-om av

till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan. Rörelsefrihetensyn
gäller inte heller för anställningar i offentlig tjänst. Av EG-domstolens
praxis framgår dock det sist närrmda undantaget skallatt tillämpas
restriktivt. Det inte tillräckligtär arbetstagaren har ställningatt stats-av
tjänsteman. I princip torde det krävas arbetet innefattar myndighetsut-att
övning eller arbetstagaren haratt statsrättslig särställning EG-annars en
domstolens mål 14979, 30784 och 6685.

Domstolen har också slagit fast det gäller för gemenskapenatt enhet-ett
ligt arbetstagarbegrepp detta området, begrepp dessutomett ärsom
tvingande till sin natur.

I målet 5381 Levin [1982] ECR 1035 ff. uttalade domstolen begreppets. att
arbetstagaremåsteha innebörd inom hela gemenskapen.Arbetskraf-samma

rörlighet utgjorde Romfördragetstens grundläggandeprinciper och deten av
kunde därför inte godtas arbetstagarbegreppettolkadesolikaatt i olika länder,

ståndpunkt skulle innebära demotsatt enskildaen i praktikenett staternakunde begränsaden fria rörligheten begreppet arbetstagareattgenom ge eninskränkt innebörd. Enligt EG-domstolens mening det påkallattvärtomvarmed extensiv tolkning begreppeten av

Målet 6685 Lawrie-Blum [1986] ECR 2121 ff. gällde engelsk kvinnas. ennekades anställning för praktiktjänstgöxing vidsom tysk skola. En blandenflera frågor i målet gällde hon skulle räknas arbetstagareeller inte.om somDomstolen anförde arbetstagarbegreppetmåstedefinieras efteratt objektiva
kriterier så rättsñguren kanatt avgränsasmed hänsyn till de rättigheter och
skyldigheter vilar på berörda De centrala inslagen isom anställ-parter. ettningsavtal enligtär domstolen utför tjänster vederlagatt nå-en person mot

och under dennes ledning. Domstolengon fannannan person de kravenattuppfyllda i Lawrie-Blums fall, och anställningsförhållandevar inteett varuteslutet det skälet hon endastarbetade deltid eller lönenav att ned-att vari proportion till arbetstiden.satt

Arbetstagarbegreppet omfattar alltså arbetar vederlagpersoner motsom
någon och under den andres ledning. Det bör dockannan betonas att

domstolen endast har tolkat de regler gäller för arbetskraftensom som
produktionsresurs och utgår från deatt särskilda motivresonemangen

bär reglerna i Romfördraget. Vad domstolensom har anförtupp detom
enhetliga arbetstagarbegreppet får således inte något direkt genomslag
de olika direktiv gäller inom det arbetsrättsliga området jämförsom
exempelvis målet 10584 redovisas i avsnitt 7.7.2. nedan.som
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parlamentetefter samråd medföreskriver vidare rådetRomfördraget att
inom EGkommittéoch socialsärskild ekonomiskhörandeefteroch enav

arbets-principenerfordras förde rättsakterutfärdahar att omatt som
antal sådana rättsakterförverkligas. Ettrörlighet skall kunnafriakraftens
161268EEGförordningantagits. Här skallockså nämnashar omen

bl.a.behandlasgemenskapen. Därinom rät-fria rörlighetarbetskraftens
likabehandling arbetstagare.principenanställning ochtill avten om

utomlandsarbetararbetstagarehuvudregelDärvid gäller att somensom
frågaiinhemska arbetstagarnadeannorlundabehandlasinte får än om

diskriminering särskiltarbetsvillkor. Förbudetanställnings- och tarmot
återinsättande i arbeteuppsägning,lön,förhållandensådanasikte som

diskrimi-skall allaförordningenEnligtartikel 7.1.återanställningoch
ogiltigaavtalindividuelltkollektivt elleriklausulernerande ettett vara

bestämmelser denockså vissainnehållerFörordningen7.4.artikel om
frågor; hansi fackligalikabehandling rättarbetstagarensutländske avser

inne-organisationer. Dessutomfackligaiochmedlemskapbl.a. rösträtt
bestämmelser arbetstaga-kompletterandevissaförordningenhåller om

Sådana regleranställd.hanutländska däri denvistas ärrätt statattrens
de tillförordningen sträcksenligtRomfördraget,ifinns redan attutmen

underoch barneller makefamilj, bl.a. maka ärarbetstagarensgälla som
föranlett vissa till-maka haruttrycketdärvidbör21 år. Det nämnas att

rättsfall frånIhaft sambo.lämpningssvårigheter arbetstagarennär etten
makajämställas medsambo inte kanEG-domstolenår 1985 har ansett att

nationellai utlandet; denficksambon dock5985, därmål rätt att stanna
sambonutvisningsarnboförhållanden ochnämligengodkändelagen aven

med blevhon boddeden arbetstagareföljaktligen innebäraskulle att som
inför-Förordningen kommernationalitet.grunddiskriminerad attav

i kraft lagEES-avtalet trädersamband medilivas med svensk rätt att
[199211163] ekonomis-Europeiskarörlighet inomarbetskraftens friaom

[l992l l64];förordningen[EES]samarbetsområdet och ämneka samma
företagaresoch[l992ll67] arbetstagaresförordningenäven egnaomse

Europeiskai land inomkvarverksamhetefter avslutad etträtt stannaatt
[EES].samarbetsområdetekonomiska

inom EG gälleruppmärksamhetsärskildharproblemEtt röntannat som
kanför vissa yrken; detharmedlemsstaternabehörighetskravde som

bammors-läkare, sjuksköterskor,advokater,exempelvis fråga omvara
kopplathar sedan längeenskildaveterinärer. Deellerkor staterna yr-

hemlandet, något harutbildning itill viss avsevärtkesutövningen somen
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försvårat arbetstagarnas arbeta i sådanamöjligheter utomlands yrken.att
omfattandeEtt arbete har därför inom EG i syfte utjämna deägt attrum

skillnader har funnits. direktiv de minimikravFlera preciserarsom som
skall upprätthålla sin direktiveni utbildning, och länder tillstaterna om

efterrättelse innebär det nationell utbildning behörighet föratt geren yr-
kesarbete hela den marknaden. Numera förgemensamma synes man

definieraövrigt ha metoden uttömmande de olika behörig-övergett att
I stället utfärdas allmänt hållna direktiv visshetskraven. attmera om en

utbildning i EG-land skall godtas iett ett annat.

När det sedan gäller idka del personliganäring, den rörel-rätten att en av
innebär Romfördraget successivtsefriheten, medlemsstaterna skallatt av-

veckla de hinder må finnas för fri etablering inom gemenskapensom en
artikel 52 ff.. Etableringsfriheten innebär möjlighet för utländskaen
rättssubjekt och självständig förvärvsverksamhetutövaatt ta samtupp en

bilda driva företag på villkor inhemska subjekt.ochrätt att samma som
Undantag gäller dock för verksamhet förbunden med offentligaärsom
maktbefogenheter, och medlemsstaterna kan upprätthålla skillnader mel-

utländskalan inhemska och rättssubjekt det påkallat hänsyn tillärom av
ordning, allmän säkerhet och folkhälsa.allmän

friheten rörlighet. RomfördragetDen tredje tjänsternas föreskriveravser
föreliggai princip skall full frihet tillhandahålla tjänsterhär detatt att

marknaden artikel 59 ff.. föreliggandeden Alla hindergemensamma
alltsånationell nivå skall bort, och får intemedlemsstaterna upprätt-tas

hålla några diskriminerande krav för utländska rättssubjekt; vissa sär-
förregler gäller dock bank- och försäkringsområdet.transporter samt

tjänst prestationMed normalt utförs ersättning. I förstamotavses en som
fråga verksamhet industriellhand det eller kommersiellär natur.om av

hit.Men hantverk och de fria yrkena höräven

Romfördraget fri och internationellalltså för konkur-bereder vägen en
preciseringarpå tjänsteområdet. sker sedanYtterligare derens genom

olika kommissionen fram. Somrättsakter rådet exempeloch tar ettsom
visst intresse för vårt direktivet för samordningarbete kan nämnasav av

förfarandena tilldelning upphandlingskontrakt förvid offentliga bygg-av
89440EEG,och anläggningsarbeten 71305EEG, ändrat jämförgenom

89665EEG. Direktivet alltså vissa offentligasikte entreprenadar-tar
beten. Det innehåller anbudsförfarandebestämmelser ochöppetettom

på vilka grunder kan uteslutas från kontraktet.entreprenöranger som en
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Till omständigheter diskvalificerande hör bl.a. vissa formerärsom av
obestånd, lagstridig handling yrkesutövningen och slagitsrörsom som
fast lagakraftvunnen dom, allvarliga bevisade feloch i yrkesut-genom en
övningen underlåtenheter i fråga socialförsäkringsavgifter ochsamt om
skatter. Direktivet slår också fast riktlinjer för beställarens val anbud.av
Sålunda skall valet ske med hänsyn till priset lägsta eller tillanbud and-

anbudsvillkor tid för fullgörande, driftskostnader, lönsamhet ellerra som
förtjänst.teknisk Beträffande direktivet skall det haräven nämnas att gett

upphov till särskild lag isvensk lagen tänkt iträda kraftämnet; är atten
EES-avtaletsamtidigt blir bindande se lagen [l9921528]som om

offentlig upphandling avsnitt 24.6. nedan.samt

finnasHärutöver kan det anledning behandla ytterligare påaspektatt en
friade tjänsterörelsema. Den internationella konkurrensen har i vissa fall

lett till har utfört arbeten i medlemsland. Ientreprenöreratt ett annat en
del fallen har fört med sig personal till det landet.entreprenörenav egen
Situationen har upphov till tillämpningssvårigheter arbetstagarnasnärgett
villkor enligt rättsordningen i hemland deär sämre entreprenörens än är
i den där utförs,arbetena och det uppståtthar osäkerhet värdlan-stat om
det kan tvinga igenom sina regler; kontinenten det exempelvisär van-
ligt länderna sinsemellanhar varierande bestämmelser minimilön.att om
Den grundläggande frågan därmed tjänstefriheten får begränsasär om av

påkrav tjänsteutövningen står i överensstämmelse med nationellaatt reg
ler i värdlandet. Härvid torde rättsläget det, värdlandet får in-attvara
ordna tjänsteutövaren under de nationella reglerna det finns tvingandeom
och objektiva förskäl det. En ytterligare förutsättning ingripandetär att
står i proportion intressentill de berörs.som

Ett mål dragithar till sig särskilt intresse i detta sammanhang C-ärsom
11389 Rush Portuguesa Lda [1990] ECR I-14l7. Det gällde järnvägs-etts.
bygge den franska västkusten. Entreprenaden utfördes portugisisktettav
företag använde sig den arbetskraften och tillämpadesom av egna som por-
tugisiska anställningsvillkor. De franska myndigheterna ingrep företaget,mot
eftersom arbetstagarnasaknade arbetstillstånd, och det lades på bolaget att
betala särskild avgift. EG-domstolen ansåg Romfördragets regleratten om-fri rörlighet för tjänster hindrade särskilda arbetstillstånd och det inte fickatt
finnas några hinder för fritt förflytta sig till det landentreprenören däratt
arbetetskulle utföras. Enligt domstolen det också tillåtet för entreprenörenvar

föra med sig personal; i fall skulle konkurrensen vridasatt annategen snett,
eftersom inhemska inskränkning kundeentreprenörer begagnasinautan an-
ställda. Domstolen betonadedock de fria tjänsterörelsema inteatt entre-gav

eller de anställda någotprenören uppehållstillstånd i detpermanentmera
främmande landet, det frågaendast vistelse för den tidutanatt var om en som
entreprenadarbetetvarade. Det kan här skjutas in det aktuella arbetetatt ut-
fördes vid tid Portugal bara partiellt anslutetnär till Romfördraget.en var
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Anslutningen innebar regler fria tjänsterörelser tillämpliga, medanatt om var
föreskriftema arbetskraftensfria rörlighet inte gällde. Det därför nöd-om var
vändigt för domstolen begränsa sin prövning till fria tjänste-regleratt om
rörelser. Domstolen tillade, utvikning, EGs reglernärmast inteattsom en
hindrade medlemsstaternafrån sinsträcka lagstiftning eller sina kollek-att ut
tivavtal till gälla dem tillfälligt arbetadeinom det territoriet. Detatt som egna
ansågsockså tillåtet genomdriva landets regler med ändarnålsen-attvara egna
liga medel.

EG-domstolen har alltså slagit fast fritthar föraentreprenören rättatt att
sigmed personal vid arbete i medlemsstat och detta redanegen en annan

på reglerna friagrund tjänsterörelser. Av domen följer ocksåav attom
värdlandet kan driva igenom vissa anställningsvillkor tillämpas påsom

territoriet.det Den innebörden domen har blivit mycketnärmareegna av
inteomdiskuterad, minst i Sverige. Den främsta diskussionsfrågan har

varit vad ligger i domstolens uttalande värdlandet får sträckaatt utsom
sina kollektivavtal till omfatta den utländska tjänsteutövarenäven ochatt

domen bara gäller den särskilda utsträckta kollektivavtaltypom av som
förekommer i flera EG-länder. Det kan här skjutas in flera utländskaatt
rättsordningar möjlighet via offentlig förordningstaten attger en ge
kollektivavtal giltighet sågenerell de kommer omfatta samtligaatt att ar-
betsgivare och påarbetstagare visst område. I svensk doktrin har detett

ochantagits domen bara vägledande vid utsträckta kollektivavtaläratt att
det sådana avtalsvillkorendast kan genomdrivas i förhållande tillär som

utländsk Birgitta Nyström, 82 Thorsten Seth,entreprenören a.a.s.
39. Det har emellertid också EG-domstolenhävdats har ställtatta.a.s.

sig neutral till frågan hur utsträckningen sker. Det skulle med andra ord
sakna betydelse nationellade reglerna har antagits statsmakternaom av
eller de återfinns i privaträttsligt avtal. Avgörande skulle i ställetettom

reglerna sanktioneraskan nationell domstol. Frågan fårvara om av en
betraktas svårbedömd. Domen torde direkt sikte på deta ettsom mera
utsträckta kollektivavtalen. förklarasDet kan dock privaträttsligaattav
kollektivavtal inte aktuella i målet, och det knappast givetär att ut-var
gången skulle ha blivit kollektivavtal nordisk modell variten annan om av

till bedömning, låt inom EG-rätten i princip bara arbe-attuppe vara man
med regler har generell giltighet. En försiktig tolkning skulletar som

därför innebära domstolen inte har sin på nordiska kollektiv-att gett syn
avtal och domen inte någon vägledning i fallen.de Extra försik-att ger

påkalladtighet också det skälet domstolen gjorde uttalandetär att trotsav
någondet inte hade direkt betydelse för utgången i målet.att
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De internationella entreprenadema också upphov till frågan vil-ger om
ken nationell rättsordning skall tillämpas på anställningsavtalet. Här-som
vid gäller sju EG-statema har utarbetat särskild konventionatt av en
80934EEG tillämplig lag i kontraktsförhållanden. Huvudregeln ärom

avtalspartema själva kan bestämma vilken rättsordning skall gällaatt som
artikel 3. Om har underlåtit detta skall avtalet regleras denparterna av
rättsordning det har anknytning till; i första handnärmast blir det dåsom
fråga den arbetspresterande hemland artikel 4. Beträffan-partensom
de anställningsavtalet gäller dessutom arbetstagaren inte får berövasatt
sina rättigheter enligt tvingande regler i hemlandets lag när parternaens
har rättsordning i anställningsavtalet artikel 6. Förangett en annan an-
ställningsavtalen finns särregler i falletdet har under-även att parterna
låtit lagvalet. Här innebär konventionen avtalet skall följaatt attange
rättsreglema i det land där arbetstagaren vanligtvis utför arbete och detta

han tillfälligt anställd i land. Omäven arbetstagaren inteär ettom annat
brukar utföra arbetet i visst land får lagvalet med hänsyn tillavgörasett
platsen för den verksamhet där han engagerad. För det fall anställ-är att
ningsavtalet har särskilt stark anknytning till något land kommerannat
dock rättsordningen där gälla.att

kan iDet sammanhanget finnas anledning uppmärksammaävenatt ett
förslag från EG-kommissionen tillfälligagäller arbeten i främmandesom
medlemsstat COM[91] 230 final SYN 346. Förslaget, från årärsom-
l99l,lägger skyldighet på medlemsstatema till entreprenörenatt atten se
inte sinanekar anställda de villkor igäller värdlandet. En förutsätt-som
ning dock villkoren harär tagits i lag, kollektivavtal eller dylikt,att upp
och de gäller arbetstid, betald minimilön, hälsa och säkerhet,att semester,
skydd för kvinnor och barn eller jämställdhet. Efter vad i för-som anges
slaget skall de nationella reglerna ha allmängiltig tillämplighet. Deten
skulle därmed otillräckligt med regler i kollektivavtal intedevara om

undantag gäller för samtliga arbetstagare berörs direktivför-utan som av
slaget. Efter vad sekretariat kunnat inhämta kom kravet på allmängiltig-
het flyta in i förslaget Ochmycket stadium. från dansk sidaatt ett sent
har planerats hänvändelse till kommissionen kravet skallatten tasom
bort. Bakom den planerade hänvändelsen står såväl den danska regeringen

företrädare för arbetsgivar- arbetstagarintressena.ochsom

Slutligen Romfördraget friagrunderna för kapitalrärelser artikelanger
67 ff.. Fördraget innebär successivt skall avskaffa de hinderatt staterna
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upprätthålla diskrimineran-någrainte fårfinnas ochkan att staternasom
företag i andramedborgare ochsärskilda hinder förreglerde resersom

vissa skyddsåtgärder.vidtahar dockmedlemsländer. Länderna rätt att
EG-innebäraRomfördraget punktdennakanAllmänt sägas attsett

hela denkapitalfritt investera och placerakan övermedborgarestaternas
marknaden.gemensamma

effekt,indirektEGs direkt och7.5. normer,
införlivandet

EGs7.5.1. normer

primära EG-rät-kategorier, denindelas i tvåEG-rättsligaDe normerna
räknasprimära reglernaEG-rätten. Till desekundäraoch den gemen-ten

konstituerar defördragalltså fråga defördrag. Detskapens är somom
ändringar harEEG jämte deEKSG, och Euratomgemenskapema somtre
EG-rätten di-primäraenhetsakten. Denbl.a. äri fördragenskett genom

internadel ländernasochi medlemsstaterna,tillämpligrekt utgör aven
införlivas ireglerna skallinte förutsattsåledesrättsordning. Det är att

primäradepå något liknandelagstiftning ellerinhemsk sätt;formen av
såsom sådana.skall gällarättskälloma

rådet,främstEGs institutioner,reglersekundäraDen rätten somavser
därförharnorrnkvalitet ochvarierandeantagit. Reglerna harhar manen

förekommer denregelverkolikaskilja mellan de gemensammaatt som
giltighet,allmänRomfördraget haskall enligtF örordningarmarknaden.
varjetillämpliga ioch direktbindandeskall till alla delaroch de vara

primära235. I likhet med den189 ochmedlemsstat artiklarna rätten
inhemskagenomslag denalltså omedelbartförordningamahar ett

rättsordningen.

nationellaöverlåter defrågai resultatet,bindandeDirektiv är menom
189.tillvägagångssätt artikelform ochbestämmamyndigheterna att

tillämpliga i medlemsländer-direktinte i sig självaSåledes direktivenär
resultatet skall bli detsam-däråtföljas intern procedurskallde enavna;

utfyllnad de oftaDirektiven kani direktiven. av gans-enses somma som
åstadkommaSyftet vanligenfördragen.hållnaka allmänt är att meraen

Direkti-enskilda länderna.lagstiftningen i detillnärrnningdetaljerad av
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rådet på förslag kommissionen artiklarna 100 ochantasven av av
100 A, och det pågår fortlöpande arbete med direktivförslag inomett
kommissionen. Uttolkningen direktiven sker i EG-domstolen.ytterstav
Domstolen faller ofta tillbaka på de grundläggande fördragsregler som
bildar utgångspunkt för direktiven. Av betydelse också den ingressärstor
eller programförklaring inleder direktiven. Där syftet med fö-som anges
reskrifterna, domstolenoch har flera gånger fäst avgörande vikt viden

inledandeden avsiktsförklaringen.

Inom den sekundära EG-rätten förekommer också beslut riktar sigsom
någon bestämd i konkret fall. Beslutet då bindande för denmot ärpart ett
berörs artikeldet 189. Slutligen förekommer rekommendatio-som av

och yttranden i olika frågor. De inte bindande artikel 189ärner men
EG-domstolen har i vissa domar tagit tillhänsyn de rekommendationer

finns visst område.ettsom

För tydlighets skulle bör tilläggas EG-rätten inte uteslutande beståratt av
skrivna rättskällor. På gäller inom internasätt rättsordningarsamma som
kan tala oskriven såväl primär sekundär,rätt,man om en en som en som
kommer till uttryck i EG-domstolens praxis. Och medlemsstaterna har att
följa sådana rättsprinciper.även

7.5.2. Direkt indirekt effektoch

EGs rättsregler vänder sig i första hand till de medlemmarärstater som
i gemenskapen. Några rättsregler dock ha direkt effekt i denanses en
meningen de upphov till rättigheter och skyldigheter för enskildaatt ger
rättssubjekt. I sådana fall har den enskilde vända sig till domstolrätt att
för få sin sak prövad. Därvid ytterligare distinktion mellanatt görs en
vertikal respektive horisontell direkt effekt. När den direkta effekten är
vertikal innebär det enskild har föra talan denrätt med-att atten mot
lemsstat har några EGs rättsakter åt sidan. Horisontellsatt ärsom av
effekten den enskilde kan vända signär fysisk ellermot moten person
någon juridisk Vissa reglerän kan sådanaannan staten.person attvara
den direkta effekten både vertikalär och horisontell.

Reglemas karaktär kan ibland uttryckligt angiven. Ytterst blir detvara
dock fråga tolka de olika reglerna och deras funktion; i sista handattom
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uppgift för EG-domstolen uttala sig beträffandeblir detta har attsomen
Omtvistad regels karaktär.närmareen

bådaRomfördraget EGs förordningar ha direkt effekt slagenoch kan av
innefattar preciserade realiserbaradet fråga regler ochnär är om som

rättigheter. reglerna innefattar förpliktelser för ligger detNär staten
vertikal direkt effekt i fråga.dock i sakens endast kan kommaattnatur

Romfördragets bestämmelser torde allmänna förbudet dis-Bland det mot
kriminering i artikel 7 ha både vertikal och horisontell direkt effekt.
Även fri rörlighet, fri förde grundläggande reglerna rörlighett.ex.om

effekt såvälarbetskraft, har direkt sannolikt gäller statmoten som som
gäller beträffande fördragsbestämmelse artikelenskild. Detsamma en

119 lika lön för och kvinnor.mänom

tillämpli-Beträffande direktiven gäller, de inte direktnämnts, ärattsom
införlivas i nationellai medlemsstaterna; de skall särskilt den rätts-ga

nå-Utgångspunkten därmed de inte heller harordningen. attsynes vara
EG-domstolen funnit det otillfredsställandedirekt effekt. har dock attgon

bli fördröjt oacceptabelt lång tid.införlivandet ibland kan under en
vid några fall dröjsmål låtit direktiven slåDomstolen har därför av

direktivenigenom nationell nivå. En förutsättning torde dock attvara
de kan preci-innehåller föreskrifter den karaktären grundaär attsom av

den enskilde givitsrättigheter för den enskilde. I de fallen harserade rätt
blivit införlivade.stöd direktiv inte Denföra talan med rättenatt somav

försummat sig och inteenbart den harkan utövas stat motmot en-som
domstolen någon skillnadi Härvid inteskilda rättssubjekt den görstaten.

därför ställas tillolika funktioner och kanmellan ävenstatens staten svars
i sin arbetsgivare.egenskap av

Införlivandet7 .5 .3.

alltså införliva imple-När det gäller direktiven har medlemsstaterna att
såvittinhemska rättsordningen, resultatet.mentera dem med den avser

Som utgångspunkten varje själv väljer vilketredan nämnts är att stat
189. princip måsteinförlivandet skall ske artikel I det docksätt vara

tillämplighet be-fråga generellt verkande allaägerom normer som
första alltså fråga lag ellerrörda medborgare i I hand blir detstaten. om

någon författning. fråga särskild uppmärksamhetEn rönt ärannan som
dethuruvida införlivandet kan ske kollektivavtal. Härvidlag kangenom
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enskilda direktivet viss vägledning. Således förekommer det direk-ge att
tivet direkt hur genomförandet skallutsäger ske. Det kan dåmera anges

medlemsstaterna skall genomföra nödvändiga lagändringar,att detmen
finns exempel på direktivet ställer kollektivavtal alternativatt ettupp som
se direktiv 91533EEG arbetsgivarens skyldighet informerat.ex. attom
arbetstagare anställningsvillkoren, artikel 9. Om sådana föreskrifterom
saknas kan saken ställa sig tveksam, något framgår EG-mera som av
domstolens praxis.

Målet 21583 kommissionen Belgien [1985] ECR 1039 ff. gälldemot s.
införlivande direktivet kollektiva uppsägningar 75129EEG. EG-av om
domstolen förklarade här det gällde absolut krav på medlemsstatenatt ett att
tillförsäkra arbetstagarnahela det skydd direktivet föreslcrev. Domstolensom
uttaladeockså inte kunde åberopaintern praxis eller andra inhemskaatt staten
förhållanden skäl för begränsat skydd. Det föranledde däremotettsom mer
ingen kritik i foroch sig de nationella reglerna fanns intagna i kollektiv-att ett
avtal kungligt dekret hade utsträckts till gälla alla berördasom genom att ar-
betstagare.

I mål 14383 kommissionen Danmark [1985] ECR 427 ff. ansågmot s.
kommissionen Danmark hade åsidosatt direktiv lika förlönatt mänett om
och kvinnor. Från dansk sida anfördes dels det fanns subsidiär lagatt en som
föreskrev lika lön, dels huvudavtalet innehöll bestämmelser iatt samma

Härtill anfördeämne. domstolen medlemsstaterna fick överlämna åtatt
arbetsmarknadens förstahandsansvaret för genomföraparter att ta att
direktivet. Den möjligheten kunde dock inte frita från dess skyldighetstaten

vidta de legislativa eller administrativa åtgärder erfordradesföratt allaattsom Åtgärdernaarbetstagare skulle få hela det skydd direktivet föreslcrev.som
måste täcka in alla fallde där skydd saknades. Domstolen pekadeannat
särskilt på fall där berörda arbetstagare inte fackligt anslutna, därvar
tillämpligt kollektivavtal saknadeseller där kollektivavtal visserligen fanns

inte innehöll bestämmelser lika lön. Av hänsyn främst till demen om
arbetstagare inte underkastadekollektivavtal fann EG-domstolensom var att
Danmark hadebrutit direktivet.mot

Jämför målen 9182, 13184även 23584.och

Domstolen har alltså krävt strikt efterlevnad direktivens resultat,en av
och det har inte godtagits medlemsstaterna avvikit därifrån till följdatt av
interna rättstekniska problem. Det har också varit genomgående linje ien
domstolens praxis samtliga berörda medborgare skall ha åtminstoneatt
det skydd direktiven föreskriver. Och domstolen obenägensom attsynes
godta invändningar vissa luckor saknar praktisk betydelse e.d. Motattom
den bakgrunden torde det svårt införa reglerna i den nationellaattvara
rättsordningen kollektivavtal, dessa har utsträckts tillän närannatgenom

gälla för samtliga arbetstagare jämför Birgitta Nyström 52att a.a.s.
Thorsten Seth, 29 och Håkan Lavén SvJTi 1992 600. Domsto-a.a.s. s.
lens praxis skulle således naturliga skäl- anknyta till konti-av mer en-
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nental arbetsrättslig tradition nordisk. Man bör dockän observeraen att
domstolen har godtagit reglerar saken i första hand,att parterna sta-om

direktivets resultat kommerten uppfylltgaranterar föratt ävenatt vara
dem inte lyder under avtalet. Det också påpekaskan avsevärdasom att
skillnader föreligger mellan de nordiska och de anglosaxiskastaterna
eller kontinentala länder anslutna till denär markna-som gemensamma
den. I England kollektivavtal inte juridiskt bindande, ochanses övervara
huvud gäller där och kontinenten kollektivavtalen inte haratt samma
grundläggande betydelse i Norden. Det hänger bl.a. medsom samman
den låga organisationsgraden i de länderna. Det också vanligareär att
flera fackliga organisationer konkurrerar område. Mot densamma
bakgrunden kan det kanske i fråga domstolensättas skulleom se annor-
lunda på införlivande privaträttsliga kollektivavtal i landgenom ett som
Sverige. Med hänsyn till den återgivna dom gällde Danmark kannyss som
det dock inte troligt. Någon form komplettering de statli-anses av genom

försorg därför erforderlig se vidarega organens synes prop.
199192l7O Bilaga 9 25 f..s.

Det bör dock skjutas in från svensk sida har visat starkt intres-att man ett
få behålla kollektivavtalsreglering ungefäratt den omfattningse av en av

finns i dag. Exempelvis har EES-utskottet inför den svenska ratifi-som
ceringen EES-avtalet uttalat följande EU 1992931 124.av s.

EES-utskottet vill understryka Sveriges måstesträvan vinna gehöratt attvara
för principen svenska kollektivavtal skall, så lämpligtnär och i linjeatt är
med vår arbetsrättsliga tradition, kunna användasför uppfylla kraven iatt
EES-regler berör arbetsmarknaden.I denna ingåsträvan säkerställasom att
enskildas rättsställning på skett i densätt svenska arbetsrätten.samma som
Ett sådantförfarande torde även nordiskt intresse.ettvara gemensamt

Europa- och utrikeshandelsministem har gjort liknande uttalanden inför
förhandlingarna svenskt medlemskap i EG.ettom

Det fårsagda indirekt betydelse också för den svenska lagstiftningen.en
Lagreglema i utsträckningär dispositiva och kan därförstor sättas ur
spel kollektivavtal. De arbetsrättsliga EG-direktiven innehållergenom
dock miniminivå inte får underskridas. I den mån lagreglemaen som
återger EG-rättsliga det därför inte godtagbartär med avtalnormer som
innebär någon förvägras rättigheter följer EG-direktivet.att avsom
Däremot finns det inte något hinder för avvikelse tillerkänneren som
skyddade kategorier längre gående rättigheter direktivet.än
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också nordiskakan våra grannländer har valt olikaDet nämnas vägaratt
gäller genomföra gemenskapsrätten. Enligt finländskdet kannär rättatt

erhålla allrnängiltighet, i finnskollektivavtal och Norge utarbetatett
lagförslag regeringen föreskriva kollektivavtalenrätt att attsom ger

igäller för allt arbete utförs landet inom den sektor eller densom
på.avtalen sikte Enligt dansk gäller däremotbransch rätttarsom en

EG-direktiven införs lagstiftning,modell. lagen gällerannan genom men
i mån motsvarande regler in i kollektivavtal.inte den tas

också medföra rättstekniska komplikationer. Så-Införlivandet kan andra
inom EG EG-staterarbetar och flertalet med rättskälleläralunda man en

något avviker från den nordiska. norden det tradition så,I är attavsom
förhållandevisrelativt kort och koncis. De utförliga motivenlagtexten är

EG-rättenfår därför tjäna supplerande rättskälla. Inom saknarsom en
position i saknaslagförarbetena denna centrala och stycken varjestora

direktivenform dokumenterade motiv. Beträffande innebär det attav
inta dominerande roll. Somsjälva författningstexten kommer tidi-att en

domstolen i direktivets inledningbeaktar vadäven sägsnämnts somgare
föreskriftema; dock fråga informationsyftet med här detäven är omom

något motivuttalan-framgår omedelbart direktivet och det inteäravsom
mening. De skilda traditioner sålunda föreligger har lettde i nordisk som

införlivandetill EG-domstolen i fall har underkänt endastatt ett ett som
i inhemska lagmotiv inte kom till direkt uttryck iåterspeglades och som

14383; Danmarks genomfö-författningstexten. Målet ovan gälldese
direktivet lika lön för och kvinnor. Domstolen ansågrande mänav om

fordra direktivföreskrifter framgick direkträttssäkerheten aktuellaatt av
författningstexten.den danska

Något EGs arbetsmarknadspolitik7.6. om

7.6.1. Allmänt

EG arbetsmarknadsfrågoma del socialaInom betraktas densom en av
politiken. Enligt Romfördraget nödvändigadet iär staterna attense om
förbättra arbetstagarnas levnads- arbetsvillkor och därigenomoch göra

möjligt harmonisera villkoren allt högre nivå artikeldet påatt en
ll7 ff.. Kommissionen i främja samarbetehar uppdrag näraettatt
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mellan medlemsstaterna det sociala området, särskilt i frågor rörsom
sysselsättning, arbetsrätt och arbetsförhållanden, yrkesutbildning, social
trygghet, arbetarskydd, arbetshygien förenings- och förhandlings-samt

Fördraget läggerrätt. på medlemsstaterna genomföra och upprätthållaatt
principen lika lön för och kvinnormän utförom arbete. Sta-som samma

skall också efter bibehållaterna sträva den likvärdighet finnsatt som
mellan dem i fråga betald ledighet.om

Rådet har med utgångspunkt i Romfördraget antagit antal direktivett som
bl.a. arbetsmiljörör och arbetsrätt. Allmänt skall dock arbets-sägas att
marknadspolitiken i utsträckning nationellstor är angelägenhet fören
medlemsstaterna, och varje regering utformar sin politik Ds 19908egen

3 och 18 SOU 199260 102 ff.. Det innebär docks. intes. att ar-
betsmarknadsfrågor saknar betydelse inom EG. Under år har densenare
s.k. sociala dimensionen kommit alltmer i blickfånget, och kommissionen
har under år 1988 lagt fram särskild i det Enligtämnet.en rapport
kommissionen det i nulägetär den höga arbetslösheten detutgörsom

problemet förstörsta gemenskapen, och det viktigaste målet för social-
politiken bidra till lösningär detatt problemet. Det finns ocksåen av sär-
skilt utarbetade för bekämpning långtidsarbetslösheten ochprogram av
för integrering ungdomar i arbetslivet.av

De sociala frågorna behandlades också vid i Maastrichttoppmötet under
december 1991. De grundläggande bestämmelserna i Romfördraget läm-
nades dock orörda. Skälet härtill medlemsstatema inte kundeattvar
uppnå någon enighet denna punkt; Storbritannien hade från övrigaen
EG-länder avvikande uppfattning. De andra elva träffade därförstaterna

särskild överenskommelse vid sidan EG-fördragen.en Där de påav tar
sig ytterligare insatsergöra det socialaatt området. Enligt särskiltett
tilläggsprotokoll har Storbritannien medgett de andra fördju-att staterna

sitt socialpolitiska samarbete, och de skall hapar begagna sigrätt att av
EGs institutioner och procedurregler; Storbritannien skall dock stå utan-
för hela I det här sammanhanget påpekaskan de elvaprocessen. att sta-

redan år 1989 hade gått vidareterna sittmed socialt inriktade arbete ge-
social stadga.att antanom en

Den särskilda överenskommelsen från år 1991 innebär EGs fåratt organ
utvidgad kompetens på det sociala området, ochen den möj-öppnar nya

ligheter till majoritetsbeslut. Härtill innefattar den ganska avsevärden
förändring såtillvida den föreskriver samrådsom medtypen ny av ar-
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vid förbere-viktigare rollbetydligtfårDessabetsmarknadens parter. en
åtgärder.socialpolitiskagenomförandedelse och av

dialogensocialaSärskilt den7.6.2. om

enigheti Romfördragetdetställen krävsredanSom nämnts ett par
dockarbetsrättsliga frågor,beslutEGs medlemsstater rörbland när ett

visat sigenighet harsådanarbetsmiljöfrågor. Envissaförundantagmed
fårelativtskäletdirektiven detarbetsrättsligauppnå. ärDesvår avatt

allmännabegränsade områden. Meravissapunktinsatserbeståroch av
såvittfinns inte, ochanställningsskydddirektivövergripandeoch t.ex.om

i Brysselsitt studiebesökvidinhämta ärkunnatkommittésekretariatet har
frå-begränsadeframdeles kommerdirektiven röratroligtdet även attatt

geställningar.

inriktatEG starktinomarbetet1980-talethalvanandraUnder varav
Vitbokenlåg s.k.denför arbetetTill grundmarknaden.inreden om

di-antalinnehöllVitbokenmarknaden.inredenupprättande ett stortav
för EG-statema.marknadinrekonstitueraskullerektivförslag ensom

mycket be-dockarbetsrättsocialpolitik ochrördematerialDet varsom
utsiktslöstdethade bedömtSkälet till detta attgränsat. att sommanvar

ställetifrågor. Tankeni dessaenighetenerforderligauppnå attden var
Kommis-eftersläpning.vissmedinförasdimensionen skullesocialaden

idettahandlingsprogram,särskiltsedermerasionen synesett menantog
direk-mån. Någraendast ringairättsaktertill bindandelettpraktiken ha

resultatgenomförtsdocki arbetet harsäkerhethälsa ochtiv ettsomom
deklarationer,antagits antalvidarearbete. Det harkommissionens ettav

för medlemsstaterna.oförbindandevilka dock är

med-efter det elvalägekommit ihadockSaken kan attsägas nyttett
tillprotokollet i anslutning toppmö-s.k. socialadetenadeslemsstater om

gemenskapensEuropeiskamellansocialpolitikAvtalMaastrichtitet om
Storbritannienkonungariketförenademed undantagmedlemsstater av

Nordirland.och

och komplette-understödjade elvaprotokollet harI attstaterna enats om
för skyddaskall arbetaområdet. Desocialainom detverksamheten attra

anställ-skallVerksamhetenhälsa och säkerhet. ävenarbetstagarnas avse
mel-likhetsamråd med arbetstagarna,till ochinformationningsvillkor,
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lan kvinnor och vadmän möjligheter arbetsmarknaden och be-avser
handling i arbetslivet inträde på arbetsmarknadensamt av personer som
står utanför denna. För de angivna målen kan EGs ministerrådnu genom
direktiv besluta minimikrav gradvis skall tillämpas med beaktan-om som
de de villkor och de tekniska regler gäller i varjeav medlemsstat.som
Och medlemsstaterna kan överlåta på arbetsmarknadens införaparter att
de direktiv har beslutats enligt protokollet, något dock förutsät-som som

har begärt såter att parterna skall ske. Parternagemensamt måste in-att
föra bestämmelserna inom den tid gäller för införlivande direkti-som av

och den berörda medlemsstatenvet, skall vidta nödvändiga åtgärder för
helst kunnanär säkerställa detatt resultat föreskrivssom isom en

rättsakt. Frågor lön, föreningsrätt, strejkrätt och tillgripaom rätt att
lockout följer dock inte de angivna reglerna.nu

Vidare läggs det kommissionen främja samråd mellan arbetsmark-att
nadens gemenskapsnivå och vidtaparter alla nödvändiga åtgärderatt
för underlätta dialogen mellan dematt sörja för välatt avvägtgenom ett
stöd till För detta ändamål skall kommissionen,partema. innan den läg-

fram socialpolitiska förslag, samråda med arbetsmarknadensger parter
beträffande de följder gemenskapens åtgärder kan få. Om kommis-som
sionen efter samrådet gemenskapen bör vidta någraatt åtgärder,anser
skall kommissionen samråda med arbetsmarknadspartemanytt detom
förslag planerna Och skallsom yttrande elleravser. parterna ettavge en
rekommendation.

Dialogen mellan arbetsmarknadens kan leda till avtal ochparter andra
kontraktsförhållanden gemenskapsnivå önskar utvecklaparternaom
avtalens innehåll kollektiva förhandlingar. Sådana avtalgenom skall till-
lämpas enligt förhållandende gäller i de olika medlemsstaterna. Detsom
finns dock möjlighet för rådet på begäran fatta beslutatt i frå-parternas

Det då enligtär huvudregeln tillräckligtgan. kvalificerad majoritetatt en
inom rådet biträder förslaget.

Protokollet innehåller alltså flera väsentliga nyheter. Således uttalar de
elva de aktivtstaterna skall verka förgemensamt olikaatt reformer
det socialpolitiska och arbetsrättsliga området. Det kan ytterligare tilläg-

direktiv i vissa fall kanattgas majoritetsbeslutnya iantas genom ut-en
sträckning inte Ävenmöjlig enligtär Romfördraget.som det sociala
protokollet föreskriver dock enhällighet i vissa frågor, bl.a. det gällernär
arbetstagares skydd vid upphävande deras anställningsavtal.av
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inflytande regel-ökat överarbetsmarknadenVidare ettparternages
inkopplade be-varitvisserligenArbetsmarknadspartema harverket.

i Ekono-representeradedetidigare. Sålundaredanredningsarbetet är
pådirektivförslagsigkommittén, har översocialaochmiska att yttrasom

hänvisadeemellertid varitdeutsträckning harområdet. Isocialadet stor
påtryckningsmöjligheter.inofficiellatill mera

forrnalise-ochprotokollet fårsociala störreGenom det ettparterna mer
Härige-beslutsprocessen.tidigt skedeunderdettainflytande och ett avrat

ocksåfårParternaökad tyngd.fåsynpunkter kunnatorde derasnom
angeläg-dedesjälvamöjligheter ämnen varastörre ta anseratt somupp
kommis-frågoryttranden itillinte begränsatinflytandetoch är somna,

initierat.harsionen

in-någonförhandlasjälvaocksåProtokollet rätt utanattparternager
inhämtatsekretariatet harvadEfterinstitutioner.EGsfrånblandning

avtaländringar ibeslutandeEGs görainte ettkommer att somorgan
för-medskulle självafalli sådant poängennivå;europeiskträffas

i ställetDet harförlorad.Europanivåavtal angettsochhandlingar
regleringtillräckligsådantavtalettroligt av enenanses somatt somsom
direktivskäl,formellarådet,fråga eller antar ettviss avatt mera av

avtal.lydelseexakt parternassomsamma

arbetstagarsammanslutning-ocharbetsgivar-vill dockDet omsynas som
möjligheteninställningar till denolikaEuropanivå har attnyaarna

Europafackliga samarbetsorganetdetarbetstagarsidanPåavtal.sluta
möjlighet. Manvid dennaförhoppningarfästaETUC tycks serstoraman

drivits underfrågoruppgörelser itill ståndfåavtalen sätt somattettsom
påtryckning-inofficielladäregentlig framgång ochnågontidlängre utan

från Europa-prioriterassärskiltotillräckliga. Vadsigvisathar somar
verk-medvid koncernerarbetsvillkorenavtalhållfackligt rörär som
på detvelat pekasammanhangetiMan detEG-stater. harflerasamhet i

träffats,harredankoncemavtalinternationellaförhållandet att ett par
ocksåområde finnsPå detta ettVolkswagenkoncemen.gällerdetbl.a. när

för-arbetsråd,s.k.arbetstagarinflytandedirektivförslag mengenomom
inom denrättsaktbindande närrnas-någonleda tillinte kunnaslaget synes

COM[90] 581 final.framtidente

benägenmindreUnice,sammanslutning,arbetsgivamas är attprivataDe
sigtyckerUniceavtal. Hosförhandlingar eller slutaingå i enman seatt
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tydlig till decentraliseringsträvan hos de nationella arbetsgivarförbunden
och deras medlemmar. Ett avtal på Europanivå skulle den bakgrun-mot
den upplevas stark centralisering och således i felsom en ett stegsom
rikming. Vissa formella svårigheter tycks också föreligga, eftersom den
engelska arbetsgivarföreningen inte har något förhandlingsmandat för
sina delägare och således inte kan vidarebefordra någon behörighet till
Unice.

Utöver vad har avtal Europanivåsagts detsom socialanu om synes
protokollet medge hänsyn tillstörre nationella rättsliga traditioner,
exempelvis det gällernär användningen kollektivavtal, och det sägsav
uttryckligen medlemsstat till arbetsmarknadensatt kanen överlåtaparter
i fall det primära förvart rättsakt införlivasansvaret med denatt en na-

Äventionella rättsordningen. det således svårt använda kol-om attsynes
lektivavtal svensk modell implementeringsmetod för deav gällan-som nu
de rättsaktema, torde alltså kunna förutse ökade möjligheter i fram-man
tiden det gäller rättsakternär omfattas det sociala protokollet.som av
Kollektivavtal modell påminner den nordiska därförav en som om synes
kunna få ökad betydelse inom EG.ävenen

Sammanfattningsvis kan det socialsägas dialog påatt är väg växaen att
fram inom EG. Den kommer i så fall kunna föras olika plan, delsatt
mellan EG-kommissionen och arbetsmarknadens i lagstiftnings-parter
ärenden, dels mellan på Europanivå, dels ock mellanparterna de nationel-

vid införlivandet EG-rätt.parterna av

Några7.7. arbetsrättsliga direktiv och ett
direktivförslag

Som i våra kommittédirektiv finns fyradet EG-direktivanges det rent
arbetsrättsliga området. Direktiven kommer inärmareatt presenteras
anslutning till de särskilda sakområden berörs. Den här redogörelsensom
begränsas därför till huvuddragen. Vi dock direktiväventar ettupp om
jämställdhet och förslag till direktiv atypiskaett anställningar.om
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uppsägningarkollektivaDirektivet7.7.1. om

kollektivavidanställdaför129EEG gäller skydddirektiv 75EGs upp-
9256EEG. Direktivet1992årunderhar ändratsdirektivetsägningar;

påvid uppsägningarskyddet för arbetstagareförbättringtillsyftar aven
anställdasföreskrifter deinnehåller rättarbetsbrist, och detgrund omav

situationer.i sådanaförhandlinginformation ochtill

inteuppsägningsådan äruppsägningkollektiv attMed somavses enen
dockförutsätterDirektivet atttill arbetstagarenshänföra upp-person.

antalvisstdagar och berörtid 30minstavisssägningama ett an-avser
gällerVidareArtikel l.personer.minst 10arbetsplatsen attställda

anställningtidsbegränsadmedarbetstagaretillämpligtdirektivet inte är
far-elleranställdaoffentligtheller påinteobjektsanställning ocheller

tygsbesättningar.

med arbetstagamasöverläggaskyldig representanterArbetsgivaren är att
Överläggningama den före-skall ske meduppsägning.kollektivinför en

antaletbegränsningskall komma överens avom enatt parternasatsen
nöd-för denföljakanskadeverkningardeuppsägningar och somsomav

arbetstagarre-försearbetsgivarenskallVidareanställning.sinlämnagas
för denmotivinformationnödvändigmed all samt angepresentantema

åt-denomfattningenpreciseraskallnedskämingen. Han äventilltänkta av
Artikel 2.planerar.gärd han

åtgär-myndighetbehörigunderrättaarbetsgivarenharHärutöver omatt
arbetsgivarenfårhuvudregelnomfattning. Enligtoch dessskäldessden,

underrättel-efter30 dagartidigastförränuppsägningamaverkställainte
3-4.Artiklarnasen.

fall hanför detaktualiseras baraskyldigheterArbetsgivarens att rent
in-bordetillräckligt haninteuppsägning. Detfaktiskt är attöverväger en

målEG-domstolensskälekonomiskaverksamheten,skränka t.ex. av
28483.

området, ochskall gällaminimireglerdeendastDirektivet somanger
gående rättigheterlängreförordnarmedlemsstaternahindraringet att om

artikel 5.arbetstagarnaför

EES-avtalet.iledingårdirektivetanmärkasocksåskallHär ettatt som
svenskai denändraanledningsaknasfunnit detharRegeringen attatt
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lagstiftningen denna punkt, eftersom direktivets resultat redan är upp-
nått här i riket prop. 199192l70 9 27 f..Bilaga EES-avtalet omfat-s.

dock inte de ändringar har beslutats under 1992 och huvud-tar som som
sakligen sikte koncemförhållanden.tar

7.7.2. företagsöverlåtelserDirektivet om

Nästa rättsakt intresse direktivet 77187EEG förär skydd arbets-av om
rättigheter vid överlåtelse företag, verksamheter eller delartagares av av

verksamheter. Direktivet slår fast huvudregel innebär deatten som an-
ställningsavtal förelåg överlåtelsedagen skall föras översom ogravera-

påde den Denne skall också iaktta gällandeägaren. kollektivavtalnye
fram till dess löptiden går eller kollektivavtal träder i detatt ut ett nytt
gamlas ställe; medlemsstaterna kan dock begränsa bundenheten till tiden

år.ettav

Arbetstagarna också anställningsskydd i den meningengaranteras ett att
överlåtelsen inte i sig kan grund för uppsägning,utgöra och om en an-
ställning upphör därför villkoren genomgår beaktansvärd försäm-att en
ring har arbetsgivaren för detta. Direktivet hindrar dock inteatt svara att
uppsägning ändå sker, den motiveras ekonomiska, tekniska ellerom av
organisatoriska skäl. Artikel 4.

Båda i överlåtelsen informeraskall arbetstagarnas företrädareparter om
motivet för affären, rättsliga, ekonomiska och sociala följder denom av

planerade personalåtgärder. Dessutom skall överläggning skesamt om
med Artikel 6.representantema.

Även detta direktiv innehåller minimibestämmelser.

Gemenskapen tillämpar inte något enhetligt arbetstagarbegrepp detta
område. Det kommer därför varje medlemsstat själv vadavgöraattan

skall ligga i begreppet.som

Målet 10584 [1985] ECR 2639 ff. gällde överlåtelse bolaget ASs. en av
Danmols Inventar. En förvärvarna hade varit ianställd bolaget och frågaav
uppkom därför han arbetstagare i direktivets mening.attom var anse som
EG-domstolen uttalade direktivet bara syftar till partiell tillnärmning.att en
Tanken endastär det anställningsskydd faktiskt gäller i med-att rentsom en
lemsstat också skall omfatta situationen vid överlåtelse. Däremot finns det
inte några föreskrifter vari detta anställningsskydd skall beståellersom anger

lägger på hålla viss standard i det avseendet.Begreppetsom staternaatt en
arbetstagare skall därför alla har den ställningen enligtavse personer som
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fastställer innebördeninhemskanationell lag, och det den domstolenär som
därav.

måli till relativt antal in-Direktivet har övrigt upphoväven stortgett ett
befriasframgår överlåtaren från sinaför EG-domstolen. Av praxis att

överlåtelsen fullbordadanställningsavtalen såskyldigheter enligt ärsnart
inställning i saken målen 144-14587.och detta arbetstagarnasoavsett

direktivet i princip inte kan tillämpas vidDet framgår vidare att en
grund överlåtarens insolvens och led iöverlåtelse sker ettav somsom

13583, 17983, 18683skuldförhållandet och 10584.avvecklingen av
identitet, fråganmål gällt verksamhetens dvs. det har skettVissa har om

någonöverlåtelse befintlig rörelse eller har startatav en om en nyen
förklarat skall in samtligaverksamhet. Domstolen har vägaatt man om-

affär Detkarakterisera den aktuell.ständigheter ägnade ärär att somsom
fortsätter med inriktningblir verksamhetenavgörande samma somom

28786. Och förvärvarens skyl-2485 enligt domstolentidigare och är
kollektivavtal inskränkt till de arbetstagaredighet tillämpa gällandeatt

gäller således intefanns i rörelsen vid tiden för överlåtelsen och densom
28786. slutligen uppmärksammaspersonal Det börför nyanställd att

vissi fall arbetsgivaren har lagtdirektivet tillämpligt därär även ett ut en
efter tidigare drivitnågon utomstående hadel sin verksamhet attav

regi.den delen iäven egen

EES-avtalet,den svenskaDirektivet skall införlivas med rätten genom
ändringar befintli-nödvändigt med några detdet har inte bedömtsoch av

29a. f..svenska regelsystemet prop. s.ga

för vidDirektivet arbetstagarna7.7.3. skyddom
arbetsgivarens insolvens

lagstift-80987EEG tillnärrnning medlemsstaternasgällerDirektivet av
arbetsgivarens insolvens.för vidning skydd arbetstagarnaom

föremålnågot förenklat, insolvent hanEn arbetsgivare ärnärvaraanses,
sådana tillgång-eller förhållandena hansför konkursansökan är attomen

konkursförfarande. Direktivetförinte kan täcka kostnaderna ettantasar
säkerställa betalning vissasig medlemsstaterna skallriktar mot som av

lönefordringar.
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Direktivet, faller utanför vårt uppdrag, ingår i EES-avtalet och detsom
har inte föranlett några ändringar svenska lagstiftningenden löne-av om
garanti a. 30 jämför lönegarantilagen [l992497].prop. s.

7.7.4. Direktivet arbetsgivarens skyldighet attom
informera sina arbetstagare om
anstallningsvillkoren

Framställningen vidare direktivet 9l533EEG arbetsgivarenstar upp om
skyldighet informera arbetstagarna villkoren for anställningskon-att om
traktet eller anställningsförhållandet.

Arbetsgivaren skyldig upplysaär nyanställd arbetstagare deatt en om
villkor skall gälla mellan Informationen delas in i tio olikasom parterna.
punkter och personuppgifter, arbetsplatsen, tjänstetitelparternasavser
eller arbetsuppgifter, tillträdesdag, eventuell tidsbegränsning anställ-av
ningen, semesterförmåner, uppsägningstid, lönevillkor, arbetstid och till-
lämpligt kollektivavtal.

Det ligger på arbetsgivaren lämna informationen inom två månaderatt
från tillträdet. Det skall ske skriftligen, exempelvis i anställningskon-ett
trakt eller anstallningsbevis.ett

Medlemsstaterna skall införliva direktivet erforderliga lagtekniskagenom
eller administrativa åtgärder. Som redan det tillfyllestär ävenangetts om

till arbetsmarknadens har antagit avtalsbestämmelserstaten attser parter
direktivet; har dock alltid det förmot statensom svarar yttersta ansvaret

direktivets resultat blir genomfört i landet.att

Direktivet, endast minimiregler, omfattas inte EES-avtalet isom anger av
dess nuvarande lydelse.

7.7.5. Direktiv jämställdhetom

Ministerrådet har antagit fyra direktiv jämställdhet. Här finns skälom att
peka på dem, nämligen direktivet tillnärmning medlemssta-ett av om av

lagstiftning likabehandling och kvinnor 76207EEG.ternas manom av

Syftet med direktivet principen likabehandlingär ochmanatt om av
kvinnor skall tillämpas i medlemsstaterna. får inte förekommaDet någon
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direkt eller indirekt, eller nå-sigdiskriminering på grund kön,av vare
civilstånd eller familje-grunddiskriminering arbetstagarensavgon

2.förhållanden artiklarna l och

könsdiskriminering vid anställning,varje formDirektivet förbjuder av
3-5. gällerartiklarna När detanställningsvillkoryrkesutbildning eller

könsdiskriminering inte får före-särskiltanställningsvillkoren sägs att
uppsägning. inne-för Direktivetförutsättningamadet gällerkomma när

få sinförfördelad skall ha möjlighetsigockså den kännerbär attatt som
uttrycklig regel6. Och det finnsrättsligt prövad artikelsak somen

repressalieåtgärd för anmälan köns-uppsägningförbjuder att omsom en
artikel 7.diskriminering har skett

anställningarDirektivförslaget atypiska7.7.6. om

direktiv atypiskatill s.k.peka på förslagetvill vi slutligenHär ett an-om
del-atypiska anställningarCOM[90] 228 final. Medställningar avses

anställningar. Direktivförslagettidsbegränsadetidsanställningar och avser
anställning.offentligsåväl enskild som

syfte jämställaföreskrifter har tillinnehåller fleraFörslaget att aty-som
tillsvidareanställningar heltid. Sålunda skallanställningar medpiska

tillgång till yrkesträ-atypiska anställningar hamedarbetstagare samma
arbetsgivaren skallVidare gäller bl.a.till sociala förmåner.ning och att

någontänker anställa tillhanpersonalrepresentantemaunderrätta när en
000 anställda skall arbetsgiva-Om finns fler 1atypisk anställning. det än

ianställningama och ställa dematypiskaplaner deövergöra re-uppren
När arbetsgivarentotala arbetsstyrkan.utvecklingen denlation till av-av

han i god tid under-till fast heltidstjänst, skallanställa någonatt enser
atypiska anställningar för dessahäromsina arbetstagare medrätta att

sina ansökningar prövade.tjänsten ochskall kunna söka

inte gällande EG-rätt; i ställetföreskrifterna såledesDe angivna är nunu
fram i september 1990. Medi förslag kommissionen ladeingår de ett som
sekretariat till kan denkommit vårt del,ledning de uppgifter harsomav

genomföras under denförslaget inte kommerslutsatsen dras när-attatt
tiden.maste
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8. Avtalet europeisktettom

ekonomiskt
samarbetsområde EES-

avtalet

8 1 Inledning. .

Den 2 maj 1992 undertecknades avtalet europeiskt ekonomisktettom
samarbetsområde, det s.k. EES-avtalet. Avtalsparter den sidanena var
EEG och EKSG de ingår i gemenskapema. På den andrasamt stater som
sidan fanns medlemmarna i Europeiska frihandelssammanslutningen,
EFTA, däribland Sverige.

Avtalet skulle godkännas eller ratificeras samtliga i enlighetparterav
med deras konstitutionella bestämmelser. Så blev emellertid inte fallet.
Vid folkomröstning i Schweiz blev resultatet något godkännandeen att
inte skulle ske. Schweiz blev därigenom förhindrat ratificera EES-av-att
talet. Sverige och de andra hade då redan lämnat sitt godkännan-parterna
de. Men frånvaron schweizisk ratificering innebar avtalet inteav en att

i kraft.sattes

Med anledning den uppkomna situationen har samtliga i EES-av parter
avtalet med undantag för Schweiz träffat folkrättslig överenskom-en ny

Överens-melse dokumenterats i protokoll den 17 1993.som ett mars
kommelsen innebär EES-avtalet påjusteras det följersättatt attsom av
Schweiz inte i avtalet. Den innehåller inteär i övrigt någon ändringpart

de avtalsföreskrifter har betydelse för vårt arbete.av som

Också protokollet skall ratificeras eller godkännas i enlighet med respek-
tive konstitutionella bestämmelser. Det iträder kraft den juli1parts
1993. En förutsättning för detta har deponerat sina in-är att parterna

för ratificering eller godkännande EES-avtalet ochstrument protokol-av
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i kraftträder protokolletOm inte sker,detföre den dagen.let redan
sista deponeringen. Detefter denföljeri månadförsta dagen den som

ikraftträ-deponeringen ochmellanminst 15 dagarmåste förflytadock
sista halvandeponeringen sker under denfallFör detdandet. att av en

EES-avtalet skalldärmedprotokollet ochmånad betyder detta att --
månaden efter deponeringen.i andraförsta dagen denfrån dentillämpas

Något materiellaEES-avtalets8.2. om
innehåll

EG EFTA, och för vissamellan ochEES-avtalet innebär närrnandeett
fullvärdigtförstaavtaletEFTA-stater vägenutgör mot ettett steg

i det föl-EFTA-statema här ochi EG. Genom avtaletmedlemskap tar
betydel-EG-regler harSchweiz sig följa defrånjande bortses att som

marknaden. Rättsakterför inträde den s.k. inre är antagnaett somse
gälla inom1991 till början inteEG efter 31 juli skall dockinom den en

förpliktelsei EES-avtalet har allmänsamarbetsområdet. Men parterna en
vartill planersamarbete, kommerpå olika stärka och bredda sittsättatt

in harskall fånga de rättsakterpå kompletterande avtalett som an-som
tagits efter den angivna dagen.

500 omfattasomkring rättsakterEFTA-statema blir bundna de l somav
del eller införlivas medEES-avtalet, och rättsaktema skall en avvaraav

EEG-förordningarDärvid gällerinterna rättsordningar. attstaternas .
EEG-direktiv skall de inhemskainförlivas såsom sådana, medanskall ge

genomförandetvälja form och metod förmyndigheterna rätt att
i sak identiska med före-artikel bestämmelser i EES-avtalet7. Flera är

EKSG-fördraget eller harskrifter i Romfördraget eller rättsakter som
föreskrifterfördragen. Sådana skall tolkas i enlighetantagits med stöd av

EG-domstolen meddelat före EES-avtaletsmed avgöranden harde som
utvecklingen rättspraxis6. framtida skallundertecknande artikel Den av

inte föregripas.dock

associering mellan syftar till fri rörlighet förDen sker parterna va-som
alltså fråga inomtjänster och kapital; det detärror, personer, om som

EG benämns de fyra frihetema. Samarbetet skall vidare leda till att
säkerställer konkurrensen inte vridsupprättarparterna ett attsystem som

ocksådetta respekteras lika tilloch reglerna närman-samt ettsnett att om
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de andra områden forskning och utveckling, miljö,t.ex. utbild-som
ning och socialpolitik artikel l. Och grundläggande princip försom en

samarbete gäller all diskriminering påparternas grundatt nationalitetav
skall förbjuden artikel jämför artikel 7 i Romfördraget.vara

En del EES-avtalet behandlar just de fyra frihetema.stor Blandav annat
föreskriver det fri rörlighet för arbetstagare mellan EG- och EFTA-en

Den fria rörligheten skall innebärastatema. all diskrimineringatt av ar-
betstagare grund nationalitet skall avskaffas vad gäller anställning,av
ersättning övriga arbets- och anställningsvillkor. Densamt får begränsas

hänsyn till allmän ordning säkerhet och hälsa, skall i övrigtav samt men
omfatta faktiskarätten erbjudanden anställning,att förflyttaanta attorn
sig fritt inom EG- och EFTA-statema för detta ändamål, uppehålla sigatt
inom de för inneha anställning i enlighetstaterna medatt de lagar ochen
andra författningar gäller för anställning medborgare i den ak-som av
tuella kvar inom någon EG-staten eller EFFA-statsamt att stanna efter

anställning. Vad har fri rörlighet fören arbetskraftensagtssom nu om
dock inte anställning i offentlig tjänst. Artikel 28.avser

Parterna i EES-avtalet åläggs särskilda förpliktelser inom den sociala
trygghetens område för den fria rörligheten arbetskraft ochatt ävenav

egenföretagare skall kunna genomföras. Sålunda skall de tillav allaattse
perioder beaktas enligt lagstiftningen i de olika läggssom staterna sam-

arbetstagare,när egenföretagare och familjemedlemmar förvärvarman
och bibehåller till förmåner vidrätten och beräkning förmånemasav
storlek. Staterna skall också för förmåner betalas tillattansvara ut perso-

bosatta inomär de avtalsslutande territorier.ner Vidaresom parternas
gäller i detta sammanhang skall verka för ömsesidigtatt staterna ett er-
kännande behörighetsbevis olika slag. De skall också samordna sinaav av
bestämmelser arbetstagares och egenföretagares ochrättom att ta ut-upp

förvärvsverksamhet.öva Artiklarna 29-30.

Härutöver innehåller EES-avtalet bl.a. antal övergripande bestämmel-ett
de fyra frihetema. Där ingår särskilt kapitel socialpolitikser om ett om

del V, kapitel l. Det sägs behovetär främjaatt parterna ense attom av
förbättring arbetstagarnas arbetsvillkor och levnadsstandarden artikelav

66. Parterna skall skapa bättre arbetsmiljö, upprätthålla principenen om
kvinnors och till lika lön förmäns likarätt arbete, i övrigt främjaäven

likformig behandling kvinnor och verka fören män dialogen påav samt
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67artiklarna ocharbetsgivare och arbetstagarenivå mellaneuropeisken
69-71.

krävsgenomföra de åtgärderområde skallPå arbetsrättens parterna som
bl.a.innebär dettaväl. konkretfungera Meraavtalet skallför attatt

artikel 68 ochEG-direktivangivnanågra särskilttillämpaSverige skall
avsnitt 7.7.tidigare nämndaingår dedemXVIII. Blandbilaga tre av

tillnärmning75l29EEGnämligen direktivetrådsdirektiven, avom
direktivetkollektiva uppsägningar,lagstiftningmedlemsstaternas om

77187EEG lagstiftning skyddtillnäimning medlemsstaternas omavom
verksamheteröverlåtelse företag,vidrättigheterarbetstagaresför av

genomföran-76207EEGdirektivetochverksamhetereller delar omav
i fråga till-ochbehandling kvinnorlikaprincipen mändet omavomav
arbetsvillkor.befordranyrkesutbildning ochanställning,tillträde samt

ungefär dendirektivocksåomfattarEES-avtalet motett svararsom
80987EEG tillnärrn-direktivetnämligenlönegarantilagen,svenska om

vidför arbetstagarnaskyddlagstiftningmedlemsstaternasning ar-omav
7.7.3..jämför avsnittbetsgivarens insolvens

institutionellaEES-avtalets8 3
. .

bestämmelser

administreraskallinstitutionerantalEES-avtalet skapasGenom ett som
EES-råddetSålundasamarbetsområdet. upprättasinomverksamheten ett

genomfö-EES-avtaletsvidimpulserför politiskaskall särskilt svarasom
ochhelhet fungeraravtalet i desshurskall bedömaEES-rådetrande. ut-

ändringartillbeslut lederpolitiskaockså fatta deskallvecklas. Rådet som
frågorEES-avtalet får i rådetigällerVidarei avtalet. ta uppatt parterna

falli vissai rådet skallbehandlingensvårigheter;tillupphovsom ger
EES-Gemensammainstitution,nyinrättadidiskuterasförst en annan

Artikel 89.kommittén.

ledamöterEGzs ministerråd,ibestå medlemmarnaEES-rådet skall avav
EFTA-från ochregeringsmedlemEG-kommissionen samt var en aven

EGmellanöverenskommelserenhälligtBesluten fattas genomstaterna.
90.andra. Artikelpå denoch El-TA-statemasidanden ena

EES-kommitté haralltsårådet inrättasUtöver att svarasomen gemensam
EES-av-säkerställaskalladministration. Denlöpandeför samarbetets att
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talet genomförs effektivt till sker utbyteoch detsättett att ettse av
åsikter inforrnationeroch vissa EES-avtaletsfatta beslut i fall.samt parter
skall i kommittén samråda varje punkt betydelse för avtaletav som ger

tillupphov svårigheter och tagits någon Artikel 92.part.som upp av
Och kommittén skall i årlig redogöra för avtalets funktion ochrapporten
utveckling artikel 94. påDet EES-kommittén det kommerär attsom an
särskilt för så enhetlig tolkning möjligt EES-reglerdeagera en som av

har sin motsvarighet i EG-rätten. Kommittén skall fortlöpande hållasom
uppsikt rättspraxishur utvecklas vid EG-domstolen och den särskil-över
da EFTA-domstolen se nedan.

Gemensamma EES-kommittén skall bestå företrädare för de avtalsslu-av
skall fattatande Den beslut enhälligt överenskommelserparterna. genom

mellan gemenskapen och EFTA-statema, talar med Artikelröst.som en
93. bindande förBesluten blir EFTA-statema i enlighet med gällande
nationella procedurer, och det således inte fråga föra be-är överattom
slutanderätten EES-instans.till en

EES-avtalet innehåller också föreskrifter samarbete mellan leda-ettom
Europaparlamentet och parlamentariker från BETA-ländernasmöter av

nationella folkrepresentationer. Samrådet skall ske i parla-en gemensam
mentarikerkommitté. Denna har inte någon formell roll i beslutsproces-

I stället skall parlamentarikerkommittén forum för debatterettsen. vara
och åsiktsutbyten, tanken härigenomden skall kunna initieraär attmen
förändringar påverka utformningen EES-regler.och Artikel 95.av nya

santhällslivetsVidare skall samarbeta inom för rådgi-parter ramen en
vande EES-kommitté. Kommittén skall stärka kontakterna EG-or-mellan

har representation arbetsmarknadens bl.a. Ekono-parter,gan som av
miska och sociala kommittén, ioch motsvarande EITA-statema.organ
Syftet med EES-kommittén den skall öka medvetenheten deär att om
ekonomiska och sociala aspekterna ömsesidigadet ökande beroendetav
mellan EES-panemas ekonomier intressen i EES-sammanhang.och deras
Ledamöterna från EGshämtas ekonomiska och sociala kommitté samt
från EFTAzs rådgivande kommitté. Artikel 96.

EES-avtalet konstituerar också övervakningsförfarande artiklarnaett
108-110. Sålunda föreskriver skyldighet föravtalet EITA-statemaen

oberoende övervakningsmyndighet EFT övervak-Azsupprättaatt en
ningsmyndighet, ibland förkortad ESA efter den engelska benämningen
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ÖvervakningsmyndighetenEuropean Surveillance Authority. skall beva-
ka EFT efterlevnadA-statemas EES-avtalet.av Motsvarande funktion för
EG-statemas del fullgörs EG-kommissionen, och EES-avtalet förutsät-av

och fömoendefullt samarbetenära mellan övervakningsmyndighe-ter ett
EG-kommissionen.ochten

En särskild domstol, EF TA-domstolen, tillskapas också. Domstolen är
behörig slita tvister mellan två EFTA-stater och frågor däratt prövaatt
övervakningsmyndigheten har EFT inteA-stat har fullgjortansett att en
sina åligganden enligt EES-avtalet. EFTA-domstolen skall också sigyttra

tolkningen EES-avtalet detta begärs domstol i någonom av om av en
EFT EES-avtaletA-stat. också möjlighet föröppnar EFTA-statema atten
låta nationella domstolar inhämta förhandsbesked från EG-domstolen.
Skillnaden mellan de båda fallen EFTA-domstolens yttranden inteär att

bindande, medan den nationellaär domstolen bunden beskeddetär av
EG-domstolen lämnar. För svensk del det oförenligt medsom synes vara

regeringsformen i nuläget inhämta bindande förhandsbesked från EG-att
domstolen.

Domarna i EFTA-domstolen EFTA-statemas regeringar förutses av en
tid år. Domarna skall oavhängiga och skall uppfylla hemlan-av sex vara
dets krav på innehav de högsta domarämbetena eller jurister medav vara
allmänt erkända kunskapskvalifikationer.

8.4. Det svenska genomförandet EES-av
avtalet

EES-avtalet införlivasskall med svensk särskild lag, lagenrätt genom en
19921317 europeiskt ekonomiskt samarbetsområde EES. La-ettom

träder i kraft den dag regeringen bestämmer.gen

EES-lagen vilka föreskrifter i avtalet skall gälla svenskanger som som
lag. Det finns också bestämmelser i lagen statliga och kommunalaom
stödåtgärder och konkurrens, bestämmelser verkan vissa do-om om av

beslutoch vissa särskilda bestämmelser EFT A-domstolen.samtmar om

Vidare har riksdagen antagit 19921163lag arbetskraftens friaen om
rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, som

den träder i kraft den dag regeringen bestämmer.även Där bl.a. attanges
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rådets förord-nämligensvensk lag,skall gällaEGs rättsakter somen av
inom gemenska-fria rörlighet161268EEG arbetskraftensning omnr

skall gällaförordningen1-9; vissa ändringar iartiklarna sammapen
för-två svenskakompletterasjämför avsnitt 7.4. ovan. Lagensätt av
rörlig-arbetskraftens fria19921164förordningenordningar, dels om

samarbetsområdet EES, dels förord-ekonomiskaEuropeiskainomhet
efterföretagaresoch19921167 arbetstagares rättningen attegnaom

ekonomiskainom Europeiskai landkvarverksamhetavslutad ettstanna
samarbetsområdet EES.





tillämpningsområdelagens 215SOU 199332 Arbetstagarbegreppet,

9 Arbetstagarbegreppet,.
tillämpningsområdelagens

tillämpningsområde alltjämt skall bestämmasVi föreslår lagens ettatt av
vissatvingande. Vi dock förändring-arbetstagarbegrepp är attansersom

för sådant främst med hänsyn till deinom begrepp,bör ske ettramenar
näringsliv förvalt-strukturförändringar har genomförts inom ochsom

omfatta situationer där den arbets-skall intening. Arbetstagarbegreppet
anställningsskydd, såsomsaknar egentligt behovpresterande ettparten av

Vi föreslår de svårbe-föräldramedverkan i daghemsverksamhet.vid att
hittills skall tillämpasgränsfallen detdömda avgörs utan att ensom --

si-anställningsförhållande föreligga i de tveksammaprincip att ansesom
helhetsbedömning ii får efter dettuationema; stället dras sär-gränsen en

för någon avtalsform. Parter-skilda fallet generellt företrädeutan att ges
uppfattning rättsförhållandets karaktär skall respek-nas gemensamma om

talar Om den arbetspresterandeinte starka skäl däremot. partenteras om
i uppbördslagen skall han elleråberopat F-skattebevishar ett som avses

föreslås vidarenormalfallet inte betraktas arbetstagare. Dethon i som -
arbetstagaredefinieras i lag. Den kretsarbetstagarbegreppetatt av som-

ståtillämpningsområde skall enligt vår mening kvarfrån lagensundantas
oförändrad.i huvudsak

Direktiven9. l.

bådevi skall arbetstagarbegreppet, vidDirektiven innebär överatt ge-se
utformningen anställ-arbetstagarinflytandet och vidnomgången avav

medbestämmandelagen enligt §Sålunda det 1ningsskyddet. ärattanges
arbetsgivare och arbetstagare. Undertillämplig förhållandet mellan

förändringar det gällertid enligt direktiven, sketthar det, närsenare
något intebedriva sin verksamhet,formerna för arbetsgivares sätt att som

fortsätteroffentliga sektorn. Direktiven Detta iminst gäller inom den -
fåtttolkning begreppet arbetstagare iförening vidsträcktamed den som
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rättspraxis det angeläget förnyad analysmed vad skallgör en av som-
arbetstagare i lagen. Kommitténmed bör arbetsta-övervägaavses om

klargöras förändras. Ochgarbegreppet behöver eller det gällernär an-
ställningsskyddslagstiftningen följande På detsätt näranges samma som

kommitténgäller medbestämmandelagen bör analysera uttryckethur ar-
betstagare har tolkats i rättspraxis och det behöver klargö-överväga om

förändras.ellerras

Gällande9 2 rätt
. .

9.2.1. Inledning

Flera arbetsrättsliga lagarna tillde knyter begreppet arbetstagare.anav
Begreppet har då ofta central betydelse, eftersom det deavgränsaren
aktuella lagamas tillämpningsområden. Det regelverk finns isom exem-
pelvis förutsätteranställningsskyddslagen den arbetspresterandeatt parten
verkligen i rättslig mening,arbetstagare i fall sak-är att annatse som en

lagen helt aktualitet i hans fall och han inte åberopa sig på någonkannar
får därför fördess regler. Det mycket betydelse de inblandadestorav

hur definierar arbetstagare.begreppetparterna man

arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller dock inte någon definitionDen av
sitt innehållbegreppet. Det får i stället rättspraxis, praxisgenom en som

med åren har blivit relativt omfattande; under tiden efter andra världs-
kriget har arbetsdomstolen uttalat sig arbetstagarbegreppet i ettom sex-
tiotal avgöranden. Härtill praxisvägledande kommer den har utveck-som
lats prejudikatinstanser Högsta domstolen, Regeringsrätten,andraav som
Försäkringsöverdomstolen och hovrättema. Att beakta deär även över-
sikter i den juridiska litteraturen. I själva verketoch analyser finnssom

iofta återkommande litteraturen, ocharbetstagarbegreppetär ämneett
blivit föremål för ingående sehar många gånger behandlingdet t.ex.en

1964.Axel Adlercreutz, Arbetstagarbegreppet,

Sammantaget de olika rättskälloma ganska god bild arbetsta-ger en av
eller åtminstone dess kärna. En redogörelsegarbegreppet uttömmandeav

för rättsområdet vidd skulle bli omfattan-i hela dess dock utomordentligt
sannolikt svåröverskådlig. Vi har därför det ända-de och sett mestsom

avsnittet detmålsenligt begränsa gällande arbetstagarbegreppetatt om nu
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till huvudlinjema för sedan redovisa våra överväganden huratt egna om
arbetstagarbegreppet framdeles bör utformat. I enlighet med vadvara

i direktiven kommer följandeden redogörelsen för gällandesom anges
till del bygga på utvecklingen i rättspraxis.rätt att stor

utgångspunkter9.2.2. Allmänna

Arbetstagarbegreppet enhetligt i huvuddelen den arbetsrättsligaär av
lagstiftningen såtillvida idet samtliga fall fråga det s.k. civil-ärsom om
rättsliga arbetstagarbegreppet. Så exempelvis fallet med anställnings-är
skyddslagen, medbestämmandelagen, lönegarantilagen och semesterlagen.
Men det civilrättsliga arbetstagarbegreppet gäller enligt sådana lagaräven

skadeståndslagen och fönnånsrättslagen jämför 1981AD 18 ochsom nr
58.

Av det följersagda dock inte tillämpningsområdet för alla deattnu an-
givna lagama på exakt Som ankommer detavgränsas sätt. nämntsamma
på skilda prejudikatinstanser uttolka arbetstagarbegreppet enligt olikaatt
lagar. Varje lag har sina specifika syften och återspeglas viddetta till-
lämpningen arbetstagarbegreppet. Saken illustreras avgörandeettav av

Högsta domstolen meddelade år 1982 NJA 1982 784. Rättsfalletsom s.
gällde förmånsrätt i konkurs. Borgenären hade där åberopat förmånsrätt
enligt lagens 12 bestämmelse arbetstagare förmånsrätt tillen som ger
betalning för fordringar lön Högsta domstolen anförde föl-bl.a.m.m.
jande

Det bedömningenönskvärt frågan huruvida någonär arbetstagareiäratt av
förhållande till utfaller lika, vilken domstol eller myndig-oavsettannan annan
het bedömningenochgör vilken lag tillämpas. Det kan dockoavsettsom som

svån helt bortse från syftet med den rättsregel frågadet iärattvara som om
det särskilda fallet, förevarandei fall 12 § förmånsrättslagen.

Det kan tilläggas Högsta domstolen beträffande exempelvis lönegaran-att
tin har knutit sin tolkning arbetstagarbegreppet direkt till parternasav

SÖavtal jämför NJA 1982 784 och beslut den 12 1992,novembers.
625.

Även det teoretiskt finns enhetligt arbetstagarbegrepp inomrent ettom
arbetsrätten, har således i praktiken räkna med vissa skillnaderattman

begreppet skall tolkas i olikanär sammanhang. Härtill kommer arbets-att
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på rättsområdentagarbegreppet andra exempelvis i sociallagstiftningen-
kan ha innebörd det har inom arbetsrätten.änannanen-

inbördes skillnad mellanEn de arbetsrättsliga lagarna följer därav deatt
Äventillinte helt har knutits begreppet arbetstagare. de utgår från ettom

i princip enhetligt arbetstagarbegrepp kan särskilda fall ha lagts till deras
tillämpningsområde eller dragitsha därifrån. Ett påexempel det sist-

finns i anställningsskyddslagen.nämnda just Huvudregeln visserligenär
lagen gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst §l förstaatt

Genom särskildstycket. bestämmelse 1 § andra stycket undantasen
kategorier från lagensdock vissa tillämpningsområde, detrots att ryms

inom det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. frågaDet företagsle-är om
familjemedlemmardare, och arbetstagare i arbetsgivarens hushåll. Un-

dantagna de arbetstagare anvisatshar beredskapsarbete ellerär även som
skyddat arbete.

Medan anställningsskyddslagen alltså innehåller antal undantag, kanett
medbestämrnandelagen i stället bygga något utvidgat arbets-sägas ett

Lagen gäller i förhållandettagarbegrepp. mellan arbetsgivare och arbets-
§ första frågal stycket. Det här arbetstagare i ordetsärtagare om

civilrättsliga mening prop. 197576105 Bilaga l 323 f..gängse, s.
Men i lagen arbetstagare den utför arbeteävenattanges som anses som

därvidoch anställd hos denne har ställningär vä-annan men en av
sentligen slag §anställd 1 andra stycket. Uttrycket syf-samma som en

den kategori brukar benämnas beroende eller jämställdatar som upp-
dragstagare, och exempel kan vissa handels- eller försäkrings-som anges

annonsombud sådana bensinstationsföreståndare for-agenter, samt som
mellt fristående i praktiken beroende det oljebolagär ärsett men som av

jämförstationema bl.a. AD 1969 31.ägersom nr

Det bör påpekas särskildadock den bestämmelsen i medbestärnmande-att
lagen kommit förloramed tiden del sin betydelse. Sålundaatt storen av
uttalade i rättsfalletarbetsdomstolen AD 1985 57 det civilrättsligaattnr
arbetstagarbegreppet efter hand kommit få alltmer vidsträckt till-att ett
lämpningsområde...och [att] ifrågasättasdet kan det i dagens lägeom

huvud finns något för tillämpa bestämmelsenöver taget utrymme att om
jämställda uppdragstagare.

Det kan i sammanhanget tilläggas extensiv tillämpning arbetsta-att en av
garbegreppet hade förutskickats i förarbetenaredan till medbestämman-
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statsrådet iakttadelagen. Föredragande ansåg sig kunna fortgående ut-en
veckling vidsträckt tillämpningalltmer arbetstagarbegreppet,mot aven

Och iutveckling bedömdes önskvärd. tveksamma fall skulleen som vara
utfalla till förmån för bedömningen frågaavgörandet att ettvar an-om

l97576l05 309ställningsförhållande prop. Bilaga 1 och 324.s.

lagarnaBeträffande de allomfattande anställningsskyddslagenmera som
medbestämmandelagen gäller dock de subsidiära i förhållandeoch äratt

påtill sådan speciallagstiftning kan finnas särskilt område 2 §seettsom
3 §första stycket anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. I

speciallagstiftning kan det finnas regler gällersådan just arbetstagar-som
anställningsskyddslagenoch därmed tillämplighetenbegreppet ochav

iExempel på detta finns lagen 1992322medbestämmandelagen. om
19921331 arbetslivsutvecklingungdomspraktikanter och lagen om

19919211. först nämnda lagenjämför AU I den ungdomarattanges
inte ansesanvisats praktikplats Länsarbetsnämnden skallharsom av som

fullgör ungdomspraktik. I den sist nämnda lagenarbetstagare denär
motsvarande Den Länsarbetsnämnden anvisatssätt att som avanges

intetill för arbetslivsutveckling skall arbetstagareverksamhet anses som
verksamheten. Härigenom lagstiftaren alltså uteslutitdeltar i harhannär

tillämpning anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen ochaven
lagstiftning reglerar förhållandena för arbetstagare. Av §1annan som

arbetslivsutveckling framgår dock vissa bestämmelser ilagen attom
för anvisatsarbetsmiljölagen kan bli tillämpliga den har arbeteäven som

ocksåArbetsmiljölagen gäller skolelever m.fl.enligt lagen.

Grundläggande förutsättningar9 .2.3.

förutsättningar -i principVissa grundläggande måste alltid vara upp--
fyllda för någon skall Men dessaarbetstagare. ävenatt anses omsom

likväl inte alltidförutsättningar måste betraktas nödvändiga deärsom
varierande förhållan-tillräckliga. utföras gradArbete kan i högunder

erforderligtden och på olika villkor. Det bli drakan därför gränsatt en
arbetsgivar-arbetstagarförhållande dvs. anställning ochmellan ettett en

uppdragsförhållandearbetsavtal där den arbets-t.ex.natur, ettav annan
ställning. Gränsdragningenpresterande intar självständig kanparten en

ibland bli komplicerad och kräva ingående överväganden.
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Det finnaskan till början någotanledning uppehålla framställningenatten
vid de grundläggande förutsättningarna för anställningsförhållande, låtett

tillämpningsproblem här uppstå ganska sällan. Som grund-attvara synes
förutsättningarläggande kan då rättsförhållandet utgåskall frånattanges

frivilligt åtagande innebär någon skall förarbetaett attsom en annan per-
räkning.sons

Kravet frivillighet ibetyder praktiken avtal måste föreligga ochatt ett
avtalet skall anställningsförhållande. Något lagstadgat form-att ettavse

krav inte i dagsläget.gäller Muntliga anställningsavtal får fulla rätts-
verkningar och detsamma gäller anställningsavtal ingås ettsom genom
konkludent handlande, faktiska uppträdande kannär parternasman av
sluta sig till de har kommit anställning.överensatt om en

En anställning förutsätter således avtal. Härigenom kan frånett man ar-
betstagarbegreppet utesluta alla arbetar grund något offentlig-som av
rättsligt tvång, arbetspliktiga i krirninalvårdsanstalt eller värn-t.ex. en
pliktiga. Det har dock i fråga kravet på avtalsförhållandesatts ettom
verkligen absolut eller anställning skulle kunnaär uppkomma ävenom en

anställningsavtal saknas. Vid den diskussionen främstnär det tvåärett av
arbetsdomstolens domar har ingående uppmärksam-ägnatssom en mera
het, nämligen AD 1981 71 och 110. Båda avgörandena gällde elevernr nr

utförde praktiskt arbete med anknytning till sin skolgång och därmedsom
till sin skolplikt.

1981AD 71 gällde skolelev i grundskolans årskurs nio fullgjordenr en som
del sin formskolplikt i anpassadstudiegång vid plywoodfabrik.en av av en

De frågor arbetsdomstolen hade ställning till bl.a. elevenatt tasom var om
betrakta anställd vid fabriken och gällande kollektivavtalattvar som om

skulle tillämpas på honom. Domstolen anförde karaktären rättsförhål-att av
landet i första hand skulle med utgångspunkt från innehålletprövas i det kol-
lektivavtal pågällde arbetsplatsen.Därvid hade arbetsgivaren grund-som en
läggande tvingande förpliktelseoch betala lön enligt kollektivavtalet tillatt
den arbetade för arbetsgivarens räkning inom avtaletssom
tillämpningsområde. Domstolen konstaterade eleven hade arbetat på iatt
huvudsak de andra arbetarna och föllsätt arbetet inomattsamma som
kollektivavtalets tillämpningsområde. Enligt fast praxis det dessutom så,var

kollektivavtal normalt omfattade exempelvis den erhöllatt ett sett som en
elevplats. Fabriksägaren invände emellertid det inte hade träffats någotatt
anställningsavtal med eleven, sig uttryckligen eller underförstått.vare
Arbetsdomstolen ansågi och för sig det aktuella kollektivavtalet, liksomatt
kollektivavtal i allmänhet, vilade på förutsättningen avtalsförhållandeatt ett
förelåg. Och hos skolan och berörda myndigheter ansågs det elevenatt
fullgjorde sin skolplikt arbetet fabriken. måsteDet därför, enligtgenom
domstolens mening, visserligen förhålla sig på det elevers vistelsesättet, att
vid företag under s.k. anpassadstudiegång i många fall bygger på sådanaen
förutsättningar något anställningsförhållande för inteeleven uppkommer,att
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kunde emellertid ledaunder vilka vistelsen faktisktomständigheter äger rum
särskilt inte finnsbedömning. därvid dettill Domstolen framhöll atten annan

i någonviss formavtalsförhållande reglerats ellernågot krav på skall haatt ett
hade eleven inte intagittydligt I aktuella falletpå något detsätt.annars mera

fannförhållande och domstolennågon särställning i till arbetskamraterna,
anställningsförhållande uppkommit och kollektivavtaletdärför hade attatt ett

omfattade eleven.även

frågeställningarna Målet gällde några1981 110 desamma.I AD var gym-nr
rio i företagsförlagd kurs i in-under veckor hadetagit delnasieelever ensom

här kollektivavtalArbetsdomstolen konstateradedustrisömnad. även att nor-
för utbildning. In-tillämpliga den inommalt arbetar ramen ensomanses

till-kollektivavtalet ocksåvid handen avtaletnehållet i aktuelladet att vargav
Enligt domstolens meningarbetei arbetsgivarensproduktion.lämpligt på allt

kollektivavtalet, inteavtalsrättsliga bindning, förelågdenkunde genomsom
myndigheter intagit ståndpunkt ellerpåverkas olikaatt av mo-en annanav

återfanns iåsyftademotivuttalandenai riktning. Detivuttalanden annanen
eleverungdomspropositionen, 197980145, och innebarden s.k. attprop.

huvudregeln -inte skulleyrkesinriktade kurser enligtdel i kortaretogsom - förbedömdesha arbetatDe elever målet gälldearbetstagare. somansessom
detövriga anställda, ochräkning på i huvudsakbolagets sätt varsamma som

fråganproduktivt det sedangälldefråga arbete. Närsåledes ettom an-om
på sedvanligt sättgjorde arbetsdomstolenställningsförhållande uppkommit
fallet. första handi det särskilda Ibedömning omständigheternasamlad aven

förekom vid företaget,och arbetsdomstolensåg då till vad upprepa-somman
isjälva avtalsförhållandet regleratinte fanns något kravde det attatt var

vistelse vid bolaget ansågsinte påtydlig form. Elevernasskriftlig eller annan
låt de i vissskilja sig från övriga anställdas,något avgörandesätt att ut-vara

undervisning. Slutsatsenformuleradestagit del i teoretisksträckning hade se-
[eleverna]från början fömtsatte ochOavsett bolagetpå följandedan sätt om

vistelse vid bolaget under den aktuella kursenmed derasinförstådda attvar
till detanställning finner arbetsdomstolenmed hänsyninte skulle utgöra an-

iuppkommit mellan bolaget och de kur-anställningsförhållandeförda att ett
föromständigheten lön inte utgick elever-[elevema]. Dendeltagande attsen

vid dendomstolen ha underordnad betydelsearbetsprestation bedömdenas
och kollek-anställningsförhållande hadealltså uppkommitEttbedömningen.

iakttas.föreskrifter skulletivavtalets

kollektivavtal,alltså gällde tillämplighetenbåda rättsfallenDe avsom-
någotbeskrivas svårtolkade från striktinte lag kan kanske teo-somav -

finnas fog för uppfattningenretiska utgångspunkter. Det dock intesynes
grundläggande kravethar gått ifrånarbetsdomstolen det attatt an-en

domstolen särskilt hållitSåledesställning skall bygga avtal. harett
forrnlöst. dom-Attfram förhållandet anställningsavtalet kandet att vara

så-förstås pådenstolen har tagit saken kan knappast sätt än attannatupp
fallen med domstolensaktuellaformlösa avtal ansågs träffade i dedana

överin-stod under skolansalltjämtsaken, elevernasätt trots attatt se
in i produk-eleverna hardet välseende; har skett sattssnarast attgenom

arbetskraften i övrigt. Särskiltbetingelsertionen under yttre somsamma
till den kommentarenrättsfallet 1981 110 också anledningAD attnr ger

underuppträdanderättsförhållande kan skifta parternasett natur genom
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tidden relationen Således har domstolen anfört fråndetsom attvarar.
början visserligen förutsattes inget anställningsförhållande föratt var
handen, faktiska handlande ledde till sådant för-att parternas att ettmen
hållande uppkom. inteDet ovanligt inom den allmännaär ci-synsättet
vilrätten; vid tillämpningen kan det visa sig vissa avtalsbestämmelseratt

opraktiska eller skäl olämpliga och kan dåär annat parternaav genom-
sitt uppträdande något uttryckligen inrättasägs ord-utan attmen en ny-
ning i sin kan konstituera avtal eller i modifie-tur ett nyttsom vartanses

ursprungligadet avtalet.ra

bakgrund anförda skulleMot det rättsfallen kunna så förstås detattav
visserligen fullt möjligt denanordna praktiska studiegångenär att ett
sådant eleverna inte arbetstagare. Men företagaren insätt är sätteratt om

idem produktionen kan det medföra relationen förändras ochatt att en
anställning Ochuppkommer. eleven utför arbete lyder underettom som
kollektivavtalet skall detta tillämpas.

Här bör dock följande skjutas in. gymnasialNär yrkesutbildning förläggs
förutsättstill arbetsplats det eleven inte skall ha ställningatten numera av

arbetstagare 19909185 102prop. och 173 ff.. Saken ställer sigs.
dock annorlunda vid lärlingsutbildning enligt 14 kap. gyrrmasieförord-
ningen l98774, 19911116. förutsättningHär det elevenär äratten
anställd hos det företag för elevens grundutbildning.som svarar

Oavsett tolkningen rättsfallende båda står det dock klart iattav man
princip har på avtal förräkna med krav anställning skall fö-att ett att en
religga. En ytterligare förutsättning avtalet skallär nämnts attsom- -

arbetsprestation. Den förutsättningen torde endast sällan föranledaavse en
några komplikationer, eftersom i normalfalletdet klart vadär som avses

arbete i AD-fallmed detta sammanhang. I har saken dock ställts sintre
spets.

1982 105.AD I det fallet hade några föräldrar tagit del i försöksverk-nr en
föräldramedverkansamhet gällde vid två kommunala daghem. Tvistensom

frågangällde kommunen skulle tillämpa gällande kollektivavtal föräld-om
medverkan. Kämproblemet arbetsdomstolen formuleraderarnas var, som

det, föräldrarna utförde i arbetsrättsligmening ellerarbete derasdelta-om om
gandeskulle någontingbetraktas arbete.Domstolen konstatera-änannatsom
de deltagandet gick tillbaka på avtal. Den omständighetenettatt att
deltagandet skedde i begränsad utsträckning, vanligtvis idag månaden,en

intekunde tillmätas någon betydelse i tvisten, eftersom ett
anställningsförhållande kunde föreligga arbete utfördes i endastäven när

omfattning. heller någonbegränsad Inte hade det betydelsestörreytterst att
vederlaget reduktion daghemsavgiften; formen förbestod i aven
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arbeteansågs ägnad belysautgivande nämligen inteersättningens att omvara
i form. Däremotbedrivitsutförts eller verksamhet hadehade annanom

intresse.Ersättningenstorlek hadearbetsdomstolen ersättningensmenade att
ordinarieinkomst från denbortfallsvarade derastill föräldrarna mot av

meningenligt domstolenslåg ersättningensysselsättningen.Därmed en
gjordearbetsrättslig mening. Vidarenivå den inte uteslöt arbetesådan att

kom då fram till deninsats ochanalys föräldrarnasdomstolen attaven
arbetsuppgifter ochbarnskötaresjämföras medkunde attnärmast en

avgörandeinte någonsammanföll. Föräldrarollenverksamheten delvis gavs
deltagandet inriktat på sysslor däreftersomsammanhanget,vikt i var

betydelse möjligt. Domstolenfick så litenbarnetrelationen till det somegna
utfört förfaktiskt hade arbete kommunensföräldrarnadärför fastslog rentatt

fram till föräld-arbetsdomstolensamladbedömning komVidräkning. atten
kollektivavtalet gällde för dem.kommunen ocharbetstagarehos attrarna var

fosterförälderfrågan123 behandlades är1982I AD att somanseom ennr
fosterförälderåtagandetkonstateradeArbetsdomstolenarbetstagare. att som

fostranför omvårdnad ochförsök sörja barnssamhälletssin grund ihade att
omvårdnadeninte klararföräldrar eller dessabiologiskasaknar närbarnetnär

avseendenochi allra flestafosterföräldrama deAvsiktenpå hand. är attegen
biologiska föräldrarnas ställe. Detträda i de ärmöjligt skalllångt detså är

Enligt arbetsdomstolensfamiljensbarn inomalltså fråga att ta emot ram.om
fosterföräldrar-främmande betraktadärmed heltdet siguppfattning tedde att

arbetstaga-därför intearbetsuppgift De kundeåtagande sessomsom ennas
re.

omsorgsla-familjehemsföräldrar enligt1985 57 avsågRättsfallet AD somnr
anförde arbetsdomstolenförståndshandikappadebarn. Härhandtog omgen

några uppgifter måstebe-åtminstoneutfördefamiljehemsföräldrarna somatt
vårdaresoch andradagbarnvårdaresoch svaradetraktas arbete motsomsom

meninginte i sedvanligdomstolen detmenadeuppgifter. dettaTrots att var
inslaget iräkning. helt domineradeför Detarbetefråga prestera annansattom
handden familjensuppgiften inomnämligenåtagandet taatt ram omegnavar

farnil-i farniljegemenskapenlåta det levabarn ochutvecklingsstört somenett
i alltsituationen i familjehemmetDet innebar vä-andra.blandjemedlem att

familjer där de biolo-situationen i dedensammasentligt kom att somvara
Däremotsina utvecklingsstörda barn.själva handgiska föräldrarna tar om

förhål-vid jämförelse med detfundamentalaskillnadernabedömdes ensom
dagbam. Domstolens slutsatsdagbarnvårdare ochmellanråddelande som

inte arbetstagare.familjehemsföräldrarnablev alltså varatt

alltså analysinnefattararbetsdomstolen harmetodDen använt avensom
medjämförelse kate-ochutfördeuppgifter berördade enpersonersom

fälltfrämst harkanskeVadgorier tveklöst arbetstagare. ut-är somsom
Närställning.särskildaarbetspresterandeslaget dock denär partens

förhållandenunderellerfamiljenuppgifterna utförs inom den somegna
ifråga arbeteintearbetsformer detfrånavviker gängse omvaraanses

direktfallet, arbeteti det förstamening. När,arbetsrättslig merasom
direkt in-uppgifter någonprofessionella yrkesutövares utanmotsvarar

utgången blivit denfamiljemedlemmen harriktning den motsatta.egna
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Det kan här tilläggas fallende inte bara behandlar kravetatt tre att en
anställning skall arbete i ordets egentliga bemärkelse. De ytterli-röravse

grundläggande förutsättning, nämligen arbetet skall utförasattgare en
för någon räkning. Att exempelvis sedvanlig tillsynutöva överannans
sina barn eller i normal utsträckning hjälpa familjemedlemattegna en
uppfyller knappast den förutsättningen jämför 1983AD 183.nr

Här skall slutligen tilläggas har räkna med grundläg-ännuatt att ettman
gande krav, nämligen arbetstagaren skall fysisk Detatt vara en person.
torde visserligen förekomma anställningsförhållande föratt ett anses vara
handen juridiskdär formellt denäven arbetspresterandeärsetten person

Vad då sker ser igenom juridiskärparten. attsom man en person som
har skjutit in mellan sig; fysiskaden står bakom bo-parterna person som

reellelaget betraktas den i avtalet och kan därmedpartensom vara ar-
betstagare i rättslig mening. påAtt detta bortser från formelladesättman

dock ovanligt och framför förekommaallt närarrangemangen synes vara
avsikten varit kringgå tvingande lag eller direkt utnyttja denatt att ar-
betspresterande underlägsna ställning, såsom den dennenär närpartens
tidigare otvivelaktigt har varit anställd.

9.2.4. Gränsen anställningsavtalmellan och andra
arbetsavtal allmänt-

Som redan långt ifråndet alltid så, den enligt avtalärantytts att ut-som
för arbete för därmed arbetstagare. Olikaär att typerannan anse som av
arbetsavtal förekommer ju, och endast i del fallen frågadetären av om

arbetsgivar-arbetstagarrelation. För kunna dra mellangränsenatten an-
ställningsavtal och andra arbetsavtal har varitdet nödvändigt för rättsin-

ingående och nyanserade analyser avtalsförhål-göra detstansema att av
lande varit för handen.som

Det grundläggande rättsfallet på detta område alltjämt NJA 1949 768.är s.
Rättsfrågan där jordbrukare i åtnjutandekunde komma vissatrevar om av
semesterrättigheter. Jordbrukama hade sågverksbolag tagit pågentemot ett
sig från vissa skogslotter köra fram awerkat virke ersättningatt mot en som
beräknadesefter kubikmassa. Den då gällande semesterlagenomfattade ar-
betstagarei enskild tjänst, och den avgörande frågan jordbrukarnavar om

arbetstagarehos bolaget. Högsta domstolen, vid den härattvar se som som
tiden tvisterprövade enligt semesterlagen, uttalade därvid bl.a. följande
Frågan huruvida någon i lagens mening arbetstagarehos eller ickeär annan

bedömaefter vad dem emellan kanär avtalat, varvid icke kanatt anses man
inskränka sig till något visst avtalsvillkor såsom avgörande harensamt utan

beakta alla i sambandmed avtalet anställningen förekommandeochatt om-
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ständigheter.Härvid kan de avtalsslutandesekonomiska eller socialaställning
ägnad belysa,huru avtalet förhållandenabör uppfattas.Att i varje sär-attvara
fallskilt bliva avgörande hindrar icke, avtalet allmänt före-är avom mera

kommande ledning kan hämtasfrån uppfattningenden rättslägettyp, att om
eljest allmänt gjort sig gällande. I det aktuella fallet ansågsom mera -Högsta domstolen de arbetspresterande självständiga jordbru-att parternavar

kare. De hadeutfört arbete andra bolaget i omfattning inteäven än en som
obetydlig. Vid arbete för bolagets räkning skulle de använda red-var egna

skap, och de hade anlita medhjälpare. jordbrukarnarätt De stod inteatt tre
under någon övervakning från bolagets sida, varför de själva kunde bestäm-

arbetstiden. Ersättningsformen ansågs inte särskilt tala förma ett
anställningsförhållande. Enligt Högsta domstolen de ingångnavar
avtalen. .såledesi övervägandegrad sådaninnebörd icke låter förenaav som.sig med arbetstagarförhållande.ett

De sålunda fastlagda principerna har blivit vägledande för den praxis som
kommit vidareutvecklas arbetsdomstolen. Frågan någon äratt av om ar-
betstagare i princip efter tolkning det avtal regleraravgörs en av som

mellanhavanden jämför dock vad nedan s.k.sägsparternas som om
arrende frisörstolar. Partemas beteckna avtalet torde dock hasätt attav
begränsad betydelse arbetsdomstolen formulerathar saken påäven om
något olika lett fall har domstolen anfört ingendet hade bety-sätt. att
delse fåttavtalet viss beteckning AD 1978 7. fallAvom en nr senare
framgår beteckning i fall inte någon avgörandeatt parternas vart ges

ibetydelse AD 1980 108 1981 18 och 172.samtnr nr nr

Klart intresset främst knutet till avtalets reella innehåll.är Dettaäratt
fastställs efter analys samtliga avtalsvillkor och faktiskaden avtals-en av
tillämpningen. Ofta får den faktiska avtalstillämpningen falla utslaget.
Härigenom får den bästa bilden hur har uppfattat sittparternaman av
rättsförhållande, tillämpningenoch hur den verkliga relationenanger
dem emellan har gestaltat sig se 1975AD 43, 1977 39t.ex. samtnr nr
1979 12 155. I sådana fall fåroch uppträdande tjänaparternasnr nr som
bevis avtalets innebörd. Som faktiskaredan har kan den till-antyttsom
lämpnirtgen också få direkt rättslig betydelse den leder tillatten genom

modifiering avtal hade karaktär.ursprungligenetten av som en annan

Vid bedömningen avtalet sker -i med Högsta domstolensenlighetav av-
görande helhetsbedömning i fallet.omständigheterna det enskildaen av-
Det blir fråga olika förhållanden varandra. Bedömning-vägaatt motom

omfattar förhållanden ligger vid sidan själva avtalet,ävenen som av om
förhållandena ägnade belysa den rättsliga relation råder mellanär att som
parterna.
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Bedömningen skall alltså utgå från avtal. Häri ligger dock inteparternas
själva kan disponera arbetstagarbegreppet. Detöveratt parterna är en

strikt rättslig bedömning viss relation skall beteckningenom en ges an-
ställningsförhållande eller ej. Och kan inte påverka den bedöm-partema
ningen i och för sig sinsemellan komma avtaletöverensatt attgenom om
i principerstrid gällande skall betraktas anställningsavtal;mot ettsom

kan domstol rättsligt kvalificera den relation för han-ärytterst en som
den.

Det arbetstagarbegrepp domstolarna tillämpar vid sin bedömning ärsom
således tvingande något arbetsdomstolen flera gånger harnatur,av som
framhållit. Skälet till sådan ståndpunkt får det blirantas atten vara annars
något chimär enskilda materiella lagregler tvingande.göra Deattav en
centrala arbetsrättsliga lagarna gäller bara någon arbetstagare,när är
och tillåts disponera arbetstagarbegreppet kommer de iöverparternaom
praktiken också disponera lagarnas tillämplighet, inklusive deöveratt
tvingande bestämmelser finns däri.som

Det sist sagda skall dock inte uppfattas på det avsiktersättet att parternas
relevans i sammanhanget. Visserligen saknar deär avgörande bety-utan

delse se 1979AD 155. Likväl sig arbetsdomstolen kunnat.ex. nr anser
hänsyn till inställningden har haft och alltjämt ADharta parternasom

1981 121. Särskild betydelse kan fådet den arbetspresterandenr om
själv har eftersträvat form relation anställningparten änen annan av en

jämför AD 1979 12. Domstolen fäster också vikt vid fråganstornr om
avtalet innefattar försök kringgå arbetstagarbegreppet eller såett att om
inte fallet se AD 1979 12 och 1981 121. Om syftetär be-t.ex. nr nr
döms illojalt domstolarna benägna bortse från avtaletsär attsom mer
fonnella innehåll vad fallet avtalet verkligenän är uttryckernärsom
båda vilja sittanordna arbete rationellt Särskildparters sätt.att ett
vaksamhet iakttas uppdragsavtal har i stället för tidigarenär trättett en
anställning; ingen reell förändring har inträtt leder detta ofta till slut-om

anställning alltjämt föreligger 1977AD 39 1978ochsatsen att en nr nr
13, 1977 98 och 1989 80.även nr nr

9.2.5. Gränsen mellan arbetstagare och uppdragstagare

Det problem, dragit till sig det ojämförligt intresset i dettastörstasom
sammanhang, gäller gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdrags-
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självständiga företagare. iHär, liksom andra gränsfall, blir dettagare
fråga helhetsbedömning avtalsförhållande igöra parternasatt enom av

särskilda fallet. Rättspraxis område har blivit omfattande,det på detta och
det har gjorts återkommande försök i lagmotiv i juridiska littera-och den

sammanställa de kriterier pekar i den eller den andraturen att enasom
riktningen.

sådan sammanställning tillEn gjordes i förarbetena medbestämmandela-
691SOU 19751 ff.; särskilt 722. Den får välgen s. se ansess. sam-

manfatta då rådande rättsläget, knappast skönjasdet och det kan någon
praxis förflutitegentlig ändring i under den tid har sedansom samman-

till. De i tillkommenställningen kom analyser skett juridisksenaresom
också sammanställninglitteratur väl med denstämmer överens som

lagförarbetena.skedde under

olikaEnligt sammanställningen finns det tio omständigheter tydersom
skall betraktasden arbetspresterande arbetstagare,att parten som en

nämligen att
personligen utföra arbetet, sig ivederbörande har detta sägsatt vare

förutsattavtalet eller får mellan parterna,anses vara
faktiskt helt själv eller så helt själv utförthan har arbetet,gott som

hans åtagande innefattar han ställer sin arbetskraft till förfogandeatt
för arbetsuppgifter efteruppkommer hand,som
förhållandet mellan varaktig karaktär,ärparterna av mera

förhindrad samtidigt utföra liknande arbete någon5. han be-är att av
någon sig går tillbaka på för-tydelse detta direktettvareannan,

bud eller i arbetsförhållandena, såsom då tid ellerbottnar hans
någotkrafter i praktiken inte tillräcker arbete,annat

utförandehan beträffande arbetets underkastad bestämda direktivär
för utfö-eller kontroll, gäller arbetetssig detnärmare sättetvare

rande, arbetstiden eller arbetsplatsen,
redskap eller råvaror7. han har i arbetet använda maskiner,att som

tillhandahålls honom motparten,av
exempelvis förhan får ersättning för sina direkta utlägg, resor,

åtminstoneersättning för arbetsprestationen delvis i formutgår av
löngaranterad samt

V10. han i ekonomiskt och hänseende jämställd med arbets-socialtär en
tagare.
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De omständigheter på motsvarande tydersätt den arbetspreste-som att
rande självständig uppdragstagareär blir dåparten en att

han inte skyldig personligen utföraär arbetet kanatt utan eget
överlåta arbetet helt eller delvisansvar annan,

ha låter faktiskt på sitt någon helt eller delvisrent ansvar annan ut-
föra arbetet,
åtagandet utföra arbete begränsat till vissär eller möjligenatt vissa
bestämda uppgifter,
förhållandet mellan tillfälligärparterna av natur,
varken avtalet eller arbetsförhållandena hindrar honom från att
samtidigt utföra liknande arbete någon betydelseav annan,
han bestämmer frånsett de inskränkningar följer arbetetssom av-

själv för arbetets utförandesättet arbetstidnatur och arbets-samt-
plats,

7. han har i arbetet använda sina maskiner, redskapatt eller råva-egna
ror,
han har själv stå för utgifter vid arbetets utförande,att
vederlaget för arbetsprestationen helt beroendeär verksamhetensav
ekonomiska resultat,

lO. han i ekonomiskt och socialtär hänseende jämställd företa-med en
inom verksamhetsgrenengare samt

ll. han har för verksamheten fått personligt tillstånd eller aukto-ett en
risation någon myndighet eller har fått firma registre-av en egen
rad.

Den återgivna sammanställningen redanstämmer, ganskanämnts,nu som
väl med den behandlingöverens arbetstagarbegreppet har fått inomsom
rättsvetenskapen. Vissa förhållandevis obetydliga skillnader i uttolkningen

begreppet finns emellertid. Exempelvis har den arbetspresterandeav
sociala och ekonomiska ställning ibland tillned förmån förpartens tonats

organisatoriskt det avgörande skullesynsätt; medett andra ordmera vara
vederbörande inordnad i företags-är eller förvaltnings-om motpartens

organisation Axel Adlercreutz, Arbetstagarbegreppet, 1964; beträffande
litteratur kan vi hänvisa till Kent Källströms avsnitt i Folkenyare

Schmidt. Löntagarrätt, uppl. 1988, 50 ff. och Tore Sigeman,rev. s.
Semesterrätt, 5 uppl., 31 ff..s.

Sammanställningen utgår från den praxis har utvecklats hos domsto-som
lama. Hos domstolarna har då gjort helhetsbedömning samtligaman en av
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de omständigheter varit för Självfallethanden. det inte frågaärsom om
ihop de förolika omständigheterna såatt sätt avgöraattsummera om

den arbetspresterande ellerarbetstagare uppdragstagare. Iärparten en en
stället har omständigheterna varandra och därvidväga de kanatt motman
ha inbördes olika tyngd. Normalt torde sådana förhållandensett attsom
avtalsrelationen varaktig och utförsarbetet under bestämdär kon-att en
troll eller ledning relativt starkt för anställningsförhållande.tala Sakenett
måste dock alltid i ljuset den bransch och de arbetsförhållandenses av

råder i viss situation jämför SOU 19751 723. Det kant.ex.som en s.
därför finnas anledning litet på framför allt arbetsdomsto-närmareatt se
lens praxis. Därvid dockbör observeras den återgivnaatt nyss samman-
ställningen relevanta omständigheter inte kan uttömmandeöver utananses

andra förhållanden måste iföras in bedömningen.ävenatt

9.2.5.1. Personlig arbetsskyldighet

I normalfallet måste förutsättasdet arbetstagare skyldig utfö-äratt atten
arbetet personligen SOU 19751 694. Häri ligger skillnadra s. en gen-

den självständige uppdragstagaren har principiell rätttemot attsom en
anlita medhjälpare eller anställda. Ett anställningsförhållande förut-egna

dock inte den arbetsskyldige utför arbetet i dess helhet.sätter att parten
Således tillräckligttorde det han del i arbetet jämsides medtarattvara
annan.

Vid bedömningen arbetsskyldigheten kan inte vidstanna parternasav man
ursprungliga avsikt med faktiska tillämpningenavtalet; den måste här-

eljest- föras i bedömningen.insom

Ett sådan finns 1976exempel prövning i AD 64, där fråganen nr var om
rernisstandläkarevid militärvårdspolildinik kunde anställd elleren en anses

inte. Arbetsdomstolen fram intekom till tandläkaren hadenågonpersonligatt
arbetsskyldighet enligt verklighetenavtal. I hade han dock arbetatparternas
personligen under tid.längre Det förhållandet personlig arbetsskyldig-atten
het formellt inte hade förelegat enligtborde därför, domstolens mening,sett
inte tillmätas någon betydelse jämför AD 1977 8. Arbets-större även nr
domstolen, hade omständigheter, fannin andra tandlä-väga ävensom att att
karen arbetstagare.var

9.2.5.2. Skyldigheten fortlöpande ställa arbetskraftsin tillatt
förfogandemotpartens

Ett karaktäristikon anställningsförhållandet arbetstagaren står tillär att
arbetsgivarens förfogande för uppgifter allt eftersomarbeta med deatt
uppkommer eller tilldelas honom. dockKriteriet tillämpas vissmed för-
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siktighet. arbetsskyldighetenAtt inskränkt till eller fåtal uppgif-är etten
utesluter inte anställning för handen. I 5 § anställnings-ärter att en

skyddslagen sålundadet förutsatt avtal tidsbegränsadär att ett om an-
ställning skall kunna visst arbete. Självfallet har be-ävenett attavse man
akta det aktuella arbetets beskaffenhet och praxis i branschen.

stårDet dock klart domstolarna in den angivna omständighe-vägeratt nu
i sin bedömning. Och i vissa fall kan den få betydelse för utgång-ten stor
målet.ien

Ett rättsfall bör i detta sammanhang 1987nämnas AD 21.är Ensom nr
författare hadei mångaår regelbundet medverkat i tidning, huvudsakligenen

skriva bokrecensioner. Enligt arbetsdomstolen han dock inteattgenom var
anställd. Domstolen gjorde sedvanlig helhetsbedömning, lyfte särskilten men
fram vissa förhållanden. Sålunda anförde domstolen bl.a. följande Enligt
arbetsdomstolensmening måste.. vikt den omständigheten detstor.ges att
inte framkommithar något tyder på [recensenten] varit skyldigattsom att
ställa sig till förfogande för efter hand uppkommande arbetsuppgifter.
Domstolen fann också ersättning enbart hadeutgått för avlämnade artiklaratt
ett förhållande givetvis har samband med och ytterligarenära under-som
stryker [recensenten] haft den typiska uppdragstagarensfrihet avböjaatt att

arbetsuppgifter.nya

Utgången blev den i AD 1989 39. Rättsfallet rördemotsatta nr en personsom
regelbundet hademedverkat i tidning s.k. lokalombud eller onsmed-en som
delare. Aven här uppkom frågan den arbetspresterande kundepartenom av-
böja viss arbete.Arbetsdomstolen fann hon haft fortlöpande bevakaett att att
och i tidningen skriva vad tilldragit sig på vissa Det där-orter.om som syntes
för domstolen avböja arbetei praktikenrätten knappastkunde haattsom om
uppkommit, och något påtagligt påexempel så verkligen skett hade tid-att
ningsbolagetheller inte kunnat fram.ta

I detta sammanhangkan hänvisas 1975till AD 84, 1977 1981även nr nr
l8och 1983 168 till avgörandetRH 198559 angåendetillämpningsamtnr nr
förmånsrättslagen.av

9.2.5.3. Rättsförlzâllandets varaktiga natur

Som tidigare har rättsförhållandets varaktiga i förarbetenaangetts natur
till medbestämmandelagen uppfattats centralt inslag i arbetstagar-ettsom
begreppet. Samtidigt framhölls dock arbetstagarförhållande kanatt ett

helt kortvarig karaktär SOU 19751 723.vara av s.

I rättspraxis beaktar domstolarna avtalsrelationen har varit kortvarigom
eller varaktig, ofta omständighet bland flera se ADmera som en t.ex.
1977 8 och 1979 155.nr nr
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9.2.5.4. Den arbetspresterande förhindradär samtidigtparten att
utföra liknande arbete åt någonbetydenhetav annan

Även detta rekvisit tillämpas med urskillning. Närmast det frågaär om
fallutesluta där någon, på den självständige företagarens vis,att tar emot

uppdrag från flera håll få någon dominerande bindning tillutan att mera
eller fåtalenstaka uppdragsgivare. finnsDet dock inget hind-etten som

enda samtidigt arbetstagare hos flera arbetsgivareärattrar en person
SOU 19751 723.s.

Som näraliggandeexempel torde kunna det tidigare närrmdafallet,ett man se
1976AD 64. Där ansågs rernisstandläkaren anställd försvaret,nr vara av

han skötte arbetetvid sidan privatpmktik.trots att av en

i dettaAtt sammanhang 1977nämna också AD 98. Målet gälldeär nr en per-
arbetadevid golfbana, dels med försäljning tillbehör, delsson som en av som

instruktör för golfspelama. Vid bedömning de faktiska förhållandenaen av
kom arbctsdomstolen fram till arbetet instruktör helt överskuggadeatt som
försäljningsverksamheten. Av olika skäl, främst ekonomiska sådana,hade
den aktuelle golflektioneri möjliga utsnäckning.största Detattpersonen ge

framstodarbetet därför heltidsarbeteoch det tillät honom inte arbe-ettsom att
för räkning i någon nämnvärd utsträckning. Bl.a. den bak-ta annans mot

grunden ansågarbctsdomstolen han hadevarit anställd golñnsuuktör.att som

9.2.5.5. Den arbetspresterande underkastad direktivär ochparten
kontroll

Vid tillkomsten medbestämmandelagen ansågs detta rekvisit starkt talaav
för förelågdet tjänsteavtal SOU 19751 723. Det påpekadesatt ett s.
dock saken ñck bedömas från fall till fall. Frånvaron arbetsledningatt av
och kontroll kunde ha flera orsaker. En tänkbar förklaring denattvar
arbetspresterande hade sakkunskap i sådanastörre änparten motparten;
fall borde den arbetspresterande relativa frihet inte någonpartens ges

betydelse jämför NJA 1973 501.större s.

Arbetsledning och kontroll har i åtskilligauppmärksammats rättsfall. Det
dock inte fråga förhållanden domstolarna faster sär-synes vara om som

skilt avseende vid; de behandlas relevanta omständigheter vid sidansom
andra.av

Det kan internationell jämförelse i dansk fäs-nämnas rättsom atten man
särskilt avseende vid det förhållandet arbetsgivaren motpartenter att

har leda arbetet; dettarätt i själva verket arbetstagarbe-atten synes vara
huvudkriterium Ruthse Nielsen, Arbejdsret, 1992 21 l.greppets s.
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9.2.5.6. bestårMotparten med maskiner, råvaror, redskap m.m.

Normalt torde det komma på arbetsgivaren bestå med de maskiner,attan
råvaror, erfordrasredskap eller lokaler för arbetet. Och den själv-som
ständige uppdragstagaren håller sig på motsvarande med maski-sätt egna

e.d.ner

Det sagda kan dock bara betraktas utgångspunkt för bedöm-somnu en
ningen. förefaller inte ovanligtDet helt anställda håller sigävenattvara
med redskap eller maskiner. Här torde variationen mellan olikaegna

relativt Exempelvis betraktasbranscher skogskörare oftastor.vara som
i civilrättslig meningarbetstagare de tillhandahåller maskineräven när av

SOU 19751betydande värde 723.s.

9.2.5.7. Ersättningen

Något förenklat rättspraxiskan det bygger detsägas synsättetatt att en
åtminstonearbetstagare delvis har till garanterad ersättning ochrätt atten

får kompensation för sinahan reskostnader andraoch utlägg i arbetet.
Det hindrar naturligtvis inte ersättningen prestationsbaserad,äratt som
vid ackordslön, provisionslön eller tantiem. Sådana ersättningsformer är
fullt förenliga med arbetsgivar-arbetstagarförhållande. Det dockärett
vanligt avtalet i de fallen föreskrifthar garanteradäven ersätt-att en om
ning, lägsta lön vid ackord eller lönen endast till delt.ex. attom om en

avkastning.skall kopplad till arbetetsvara

företagareEn enskild får i normalfallet sin utkomst uttaggenom egna ur
rörelse vinst,där han har arbetat och kostnadsersättning i sed-en upp en

vanlig mening utgår endast undantagsvis. I stället får sådana omkostnader
inräknas i anbudssumma e.d. uppdrag.etten

Flera rättsfall behandlar ersättningen och dess betydelse för anställnings-
avtalet.

1987AD 21 bokrecensenten har redan behandlats i annatnr om samman-
hang.Arbetsdomstolen fäste avseendevid förhållandetdär det att recensenten
fick för levereradeartiklar. Däremotbetalt enbart han inte tillförsälaad nå-var

garantisumma i sådaneller övrigt någon fast betalning för tid eller dyliktgon
typiska anställningsförhållandet.utmärker detsom

golñnstruktör ansågsanställd enligtDen avgörandet i AD 1977 98som nr
hade visserligen själv bestämmastorleken den avgifträtt att togs utav som
för lektionerna. han enligt golfklubbenDärutöver hade avtal med tillrätt er-

för Arbetsdomstolen ansågsättning kostnader. dock den ersättningenatt sna-
minimiinkomst, eftersomhade karaktären garanterad det knappastrare av
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någrauppkom kostnader i instruktörens verksamhet. Han därföransågs vara
jämställd med arbetstagare socialti ekonomiskt och hänseende.en

Det kan också finnas något 1979skäl AD 155. Tvistennämnaatt om nr
avsåg installatör värmeanläggningar varaktigt utfördeen av som
arbetsuppgifter och uppdragsgivare förening.en Beträffandeen samma
ersättningen kunde arbetsdomstolen konstatera installatören inte varitatt
garanteradnågonminsta förtjänst, något enligt domstolen skilde honomsom
från vad i allmänhet gällde för anställda. Domstolen fann docksom att
föreningen normalt erbjuda honomkunde arbete honomsett som gav
sysselsättning under huvudsakligaden arbetstiden och ersättningen iatt
övrigt såberäknad installatören skulle förtjäna lika mycket fastattvar som en
anställd arbetstagare. också tillHan hade särskild reseersättning. Enligträtt
arbetsdomstoleninnebar Ersättningen fördetta arbete [hade] bestämtspåatt

fråntorde skilja sig vad för självständigasätt är gängseett som som
företagare.

9.2 .8. Den arbetspresterande ekonomiska och socialapartens
ställning

Prövningen rättsligaarbetsavtalets avslutas ofta med ellernaturav en mer
mindre innebärallmän bedömning domstolen analyserar denattsom ar-
betspresterande ekonomiska och sociala ställning. Syftet dåärpartens att
undersöka han kan jämställas med arbetstagare eller det liggerom en om

till hands uppfatta honom självständig näringsidkare.närmare att som en
Detta sociala kriterium illustreraskan rättsfall gäller s.k.treav som ar-

frisörstolarrende och där arbetsdomstolen har fäst särskilt avseendeav
vid den arbetsskyldiges beroende ställning.

1978 anförde förstAD Arbetsdomstolen situationen för denattnr som ar-
renderar frisörstol ofta väsentliga hänseendeni avviker från vaden som nor-
malt gäller för självständig företagare. I allmänhet uppträder arrendatornen

förhållande till kundernai anställd Domstolensätt gör.samma som en
fann förhållandetocksåanledningpeka det arrendatorn i sin verksamhetatt

beroende hur frisersalongensavgörande innehavaresättär sköter sinett av
rörelse, och detta arrendatorn behöver tillförsäkrad något infly-utan att vara

andra avtalsformentande. Dessa och för kännetecknande drag torde, med
domstolens oftapå saken, leda till arrendeavtalet bordesätt under-att attse
kännas och arrendatorn betraktas arbetstagare. Arbetsdomstolensom
framhöll dock kunde sådantinnehållarrendeavtalet arrendatomsatt ett attges
beroende ställning inte blev framträdande. -Vad främst talade försom en
anställning i det aktuella fallet själv skullearrendatorn utföra arbetetattvar
och faktiskt också gjorde hon skulle tillämpadet, priserrent att samma som
salongens innehavare, inte hade några skyltarhon eller liknandeatt
kännetecken självständig företagare,hon hon inteatt attsom angav var en var
tillförsälcrad något inflytande driften arrendeavtaletkundeöver sägasattsamt

med kort någotvarsel godtagbart skäl. Dessutomoch hade honupp utan
nyligen varit anställd hos innehavaren. Vad pekade i riktningmotsattsom var
främst arrendatorn hade inflytande arrendeavgiften och dessutomöveratt
hade bokföring och redovisning. Domstolen fann bl.a. medegen egen
hänvisning till osjälvständigaarrendatoms och underordnade ställning att
hon arbetstagare.var
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antagits isig arbetsdomstolentill den1979 12 hänförde rättssatsIAD somnr
innebarlyfte särskilt fram det uttalande1978 års fall. Domstolen att ettsom

beroendeförhållandet mellan integodtasarrendeavtal kunde parterna varom
själv-mening klartdock enligt domstolensså framträdande. Det att envar

rättsskydd anställd. Domsto-ofta skulle fåföretagare änständig sämreett en
mångautför arbetefrisörområdet torde. .denfortsatte Pålen annansom. det finns särskilda skälställningsocial och ekonomiskha sådangånger atten

åtnjuta de rättigheterochbetraktas arbetstagareeller hon börför hanatt som
lagstiftning. Särskiltkollektivavtal ochdärmed följerskyddoch det avsom -användsföruppdragsavtal direktsituationen i fall dånaturligtvisbetänklig är

falletaktuella ansågarbetstagarbegreppet. I detkringgåatt - ställningföretagare. Derasarrendatoremaarbetsdomstolen varatt var egna
sini branschen och de skötteetableraderelativt självständig. De var

det gällde arbetstiderinflytande från någonheltverksamhet närutan annan
fast kundkrets och skötte sinhade deDessutomoch semester. egenen

inblandning salongensleverantörskontakterekonomi och sina utan av
förhållandet inget syftevid detfäste avseendeDomstoleninnehavare. även att

föreligga.kringgå arbetstagarbegreppetsyntesatt

fackligt enligt medbestäm-upprinnelse i134 hade sin1982AD ett vetonr
arrendeavtaletansåg nämligenArbetstagarorganisationenmandelagen. att

påpekadeDomstolenkringgå arbetstagarbegreppet.försökinnefattade attett
förhål-mycketverka underallmänhet kommerarrendator i otryggaattatt en

uppsägningsrättprincip friaiföljd innehavarensfrämstlanden, avsom en
Med domstolensvarje till lokalen.saknararrendatomoch det skälet rättattav

utmärkerföretagarriskdendetta någotsaken änsätt annat somatt varse
domstolen emellertidansågfall, målet gällde,företagande. I detvanligt som

socialaställning denförhållandevis starksåarrendatom hade att trygg-att en
mycket väletableradArrendatomi bakgrunden.kunde trädahetsfaktorn var

företagaresjälvständig ochutåtuppträddevälrenommérad. Hanoch som en
före-självständigdärföransågspå hand. Hanekonominskötte vara enegen

tagare.

uppehållit sig vid denalltså ingåendearbetsdomstolenfallen hardel tre
iblandDetta harskydd.läge och behovarbetsskyldige utsattapartens av

fåttbetydelse ochförlorat sinharavtalså,uppfattats nästanatt parternas
sådan slutsats kan kanskeEnsocial trygghet.grundtankeförvika omen

domstolen bortfallen harilångtgående; baravälbetraktas settett avsom
frågablivitdet dockinnehåll. Ytterst harformellafrån avtalets attom

sigDen aspektentvingande görarbetstagarbegreppetsupprätthålla natur.
kringgåförsökuppfattasavtaletgällande kansärskilt starkt attnär ettsom

utformningavtaletocharbetsrättsliga regelsystemetdet när somenges
arbets-Vid tolkningenrelation.verkligaåterspeglarinte avparternas

anställnings-avgränsningenvideller kansketagarbegreppet, avsnarare
in lagens karaktärdomstolentillämpningsområde, harskyddslagens vagt

skyddslagstiftning.av
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Gränsen9.2. 6. förtroendeuppdragmot

kan ibland utförasArbete inom för särskilt givet förtroende-ettramen
fallI sådana fallauppdrag. kan den arbetsskyldige utanför arbets-parten

tagarbegreppet, han utför arbete i arbetsrättslig mening. Gränsentrots att
mellan förtroendeuppdrag anställning kan i vissa falloch upphov tillge
tvist.

Ett exempel finns i rättsfallet 1985 28. Måletdet AD gällde vicevärd inr en
bostadsrättsförening. Vicevärden åtminstone under del den ak-en var, en av

tiden, tilltuella vald ledamot föreningens styrelse, föreningenochäven av an-
såg han det skälet inte kunde räknas arbetstagare.Arbetsdomstolenatt av som

arbetsuppgifternafann vicevärd inte skilde sig från vad normaltatt som som
anställningsförhållande,förekom i och detsamma gällde de faktiska be-ett

tingelser råddevid arbetetsutförande. Domstolen fortsatte I fallettsom som
förevarandedet detta emellertid inte med nödvändighet utslagsgivande.är Av

betydelse också humvida...syssla[n] vicevärd kan ha varit påär som anses
sådant knuten till och beroende ställning ledamot för-hanssätt av som av
eningens styrelse, vicevärdssysslan framstår såsom till hans styrelse-att ett

hörande ytterligareuppdrag förtroendeuppdrag inte kan ha gettsom anses
till något anställningsförhållande.upphov Vid bedömning bevisningenen av

framkom arbetsdomstolen till vicevärdens arbete inte på detta sättatt var
tillknutet styrelseuppdraget; i stället utgick det från fristående avtalett som

träffatsdessutomhade innan han blev invald i styrelsen. Slutsatsenblev alltså
vicevärden betraktades anställd hos föreningen.att som

Gränsen9.2.7. mellan arbetstagare och delägare

ytterligare frågaEn bör uppmärksammas huruvida delägaren iär ettsom
företag arbetstagare hos företaget. Frågankan får besvaras nå-även vara

olika beroende på företagsfonnen. I aktiebolagsförhållande kangot ett
delägaren samtidigt arbetstagare hos aktiebolaget. En anställningvara sy-

vederbörandedock förutsätta inte har aktieinnehav ho-att ettnes som ger
inflytandebestämmande verksamheten. Delägaren i han-överett ettnom

delsbolag torde normalfallet uppfattasinte kunna arbetstagare, ochsom
detsamma gäller den enkelt bolag.delägare iär ettsom

Från rättspraxis kan hänvisas till AD 1977 107, 1983 101,senare nr nr
162 och 182 1991 49.samtnr nr nr

En utförlig redogörelse för hithörande frågeställningar finns i betänkandet
Arbetsmarknadsstriden III, SOU 198849 234 ff.
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9.2.8. Undantagskretsen

alltsåAnställningsskyddslagen tillämplig den arbetstagare. Iär ärsom
lagen dock undantag för fyra kategorier visserligen räknagörs är attsom

likväl falla utanförarbetstagare skall lagens tillämpnings-somsom men
område. fyra kategorierna enligt §De 1 andra stycketär

arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvill-som
får företagsledandekor ha eller därmed jämförlig ställning,anses

arbetstagare tillhör arbetsgivarens familj,som
arbetstagare anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll ochärsom

anvisats4. arbetstagare har beredskapsarbete eller skyddat arbete.som

första alltså företagsledareDet undantaget och därmed jämställdaavser
Det har företagsledande tjänstemän i praktikenarbetstagare. ansetts att

har utpräglad arbetsgivarfunktion, de formellt arbets-även ärsetten om
lagfästEtt anställningsskydd har inte bedömts ändamålsenligt.tagare. som

måste råda särskilt förtroendeförhållande mellanDet arbetsgivarenett
och tjänstemännen; med härtill skall tjänstemännen skiljashänsyn kunna
från anställningen förtroendet brutet och i situationer detär även närom

förskulle ha saknats grund uppsägning arbetstagare lägremedav en
ställning. Det således prövningenuppenbart saklig grund-be-är att av

i lagen ställer sig väsentlig annorlunda alltefter arbetstagarens be-greppet
fattning se bl.a. 196560 197, AU l9818211 14 ADsamtprop. s. s.
1977 223, 1981 163 1987 110. anställningsskyddoch Detnr nr nr som
kunde bli aktuellt för företagsledare skulle därför mycket uttunnatvara
jämför 1971107 64 119 1973129 194 19818271ochprop. s. s.

241 SOU 199260 201. Dessutom har företagsledare hasamt ansettss. s.
sådana löneförmåner och andra anställningsvillkor det omotiveratäratt

anställningsskydd 1973129med särskilt se 194.ett prop. s.

Undantaget gäller i verklig meningendast dem kan betraktas fö-som som
retagsledare. Häri ligger inte skall till tjänstemannensbaraatt seman
formella position. Av betydelse andra omständigheterär även är ty-som
piska för företagsledare i särskilt ekonomiskamening, de villko-gängse

för arbetet prop. 19818271 93 och 112. Allmänt gällersettren s.
undantaget skall tillämpas restriktivt 1973129prop. 230, lnUatt s.

197336 28. mindre företagI torde det endast företagsledarenetts. vara
omfattas undantaget, för medelstortmedan företagettsom av man synes

kunna utgå från det direktörenverkställande och hans ställföre-att avser
trädare möjligen någon ytterligare tjänsteman. l det företagetsamt stora
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finns anledningdet räkna med något undantagskretsstörreatt en som
innefattar direktionsmedlemmar, försäljningschefer,även produktions-

chefer flera.med

Vidare bör det råder avvikande reglering enligt lagennämnas att en om
offentlig anställning. I princip gäller nämligen anställningsskyddslagens

påkrav saklig grund för uppsägning beträffande arbetstagare i verksle-
dande eller därmed jämförlig ställning, förordnadede tills vidareärom

2 §. LOA-utredningen7 kap. har föreslagitemellertid särregle-att
ringen skall avskaffas och anställningsskyddet för verksledandeatt
tjänstemän regleras i enlighet med vad gäller på arbetsmarknaden isom

SOU 199260övrigt 201 ff..s.

Det andra undantaget gäller arbetstagare tillhör arbetsgivarens fa-som
milj. Här motiveras undantaget det personliga förhållandet mellannäraav
arbetsgivaren och arbetstagarna. familjemedlemmamaTill räknas

Ävenmakemaka anförvanter i eller nedstigande led.rättsamt upp- mera
avlägsna släktingar räknas till denna kategori de bor tillsammans medom
arbetsgivaren delar hushålloch med honom. Vid hushållsgemenskap hör

fosterbam, myndlingar och tillstyvbam undantagskretsen. Menäven när
det gäller samboförhållanden får rättsläget oklart jämför Larsanses
Lunning, Anställningsskydd, 7 uppl., 35.s.

Det tredje undantaget anställda för arbeta iär attavser personer som ar-
betsgivarens hushåll. För dem gäller i stället lagen 1970943 arbets-om
tid i husligt arbete. Där finns bestämmelser bl.a. anställningsav-m.m. om

ingåendetalets och upphörande.

fjärdeDet och sista undantaget sikte arbetstagare anvisatmed be-tar
redskapsarbete eller skyddat arbete. Anmärkas bör beredskapsarbetareatt
faller utanför anställningsskyddslagen under förutsättningbara deatt
verkligen har anvisats arbetet arbetsförmedlingen. Undantaget gällerav
inte dem omfattas stödåtgärder, såsom arbetstagare lö-andra medsom av
nebidrag. Deras anställning anställningsskyddslagenregleras alltså av
jämför 1986AD 146.nr
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9 Internationella3 regler. .

ILO9.3.1.

lLO-bestämmelsemaDe anställningsskyddgrundläggande finns iom
1982 års konvention uppsägning anställningsavtal arbetsgivarensom av
initiativ. Enligt huvudregeln konvention tillämpligdenna allaär ar-

områden någon definitionbetsmarknadens och alla arbetstagare; be-av
inte artikel 2 punkt Konventionsstatemaarbetstagare l. hargreppet ges

dock vissa möjligheter med visstidsanställningundan arbetstagaretaatt
från tillämpningsområdekonventionens punkterna 2 och 3. Men viss-
tidsanställningar får inte i syfte kringgåanvändas det skydd gälleratt som
vid andra anställningsformer.

l-lärutöver konventionen i ytterligare två situationer.medger undantag I
båda fallen förutsätts nödvändigt,undantaget och det skalläratt genom-
föras vederbörligtbehörig myndighet eller i land, efterettav organ sam-
råd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, finnsdetom
sådana. får förFör det första undantag ske arbetstagare vilkas anställ-
ningsförhållanden anställningsvillkor regleras särskildaoch sätt som
totalt erbjuder skydd minst likvärdigt det skydd iärsett ett som som ges
konventionen 4. tillåterpunkt För det andra konventionen undantag
för andra begränsade kategorier arbetstagare beträffande vilka sär-av
skilda problem väsentlig uppkommer med tillhänsyn de berördaartav
arbetstagarnas särskilda anställningsförhållanden eller storleken eller ar-

företagdet där de anställda punkt 5.ärten av

De båda sist nämnda möjligheterna till undantag punkterna 4 och 5 är
alltså jämföra den i §med s.k. undantagskretsen 1 andra stycketatt an-
ställningsskyddslagen eller med andra ord de kategorier faller utan-som
för lagens tillämpningsområde de arbetstagare. Inför ratifice-ärtrots att
ringen 1982 års konvention fann ILO-kommittén vid sin granskningav

anställningsskyddslagen förenlig konventionenmed prop.att var
l98283l24 Bestämmelsen i 25. artikel punkten ansågs innefatta4s.

för företagsledareundantaget enligt anställningsskyddslagen, medan
punkten inrymma5 bedömdes både arbetstagare arbetar i arbetsgiva-som

hushåll och arbetstagare anvisatmed arbete. Beträffande arbetstagarerens
tillhör arbetsgivarens familj anförde kommittén det undantagetattsom

fick tillåtet enligt endera punktema 4 ochanses av
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EG-9.3.2. EES-rättoch

Som har beskrivits i avsnitt innehållernärmare 7., Romfördraget be-
stämmelser arbetskraftens fria Pårörlighet. det området gällerom ett en-
hetligt arbetstagarbegrepp inom Begreppetgemenskapen. har iutvecklats
EG-domstolens praxis och omfattar i princip alla arbetarpersoner som

vederlag någon och under den andres ledning se bl.a. målenmot annan
5381 och 6685. Och enligt domstolens praxis arbetstagarbegreppetär
här tvingande till sin Arbetskraftens rörlighet Rom-natur. utgör en av
fördragets grundläggande principer och det har därför inte kunnat godtas

arbetstagarbegreppet tolkas olika i olika länder. En ståndpunktatt motsatt
innebäraskulle enskildade kunde begränsa den fria rörlighe-att staterna

inskränkt arbetstagarbegrepp, och rörligheten mellan län-ten ettgenom
dema skulle kanske bli olikfonnig. Enligt EG-domstolen skall arbets-
tagarbegreppet i stället extensiv föroch gemenskapen enhetligges en
tolkning.

Det sagda dock begränsat till Romfördragetsär bestämmelsernu om ar-
betskraftens fria rörlighet, och kan inte utgå från generellt ochettman
enhetligt arbetstagarbegrepp vid tillämpningen förordningar eller di-av
rektiv. Här torde det i blistället fråga tolka varje förordning ellerattom
direktiv för sig. Saken har varit till prövning EG-domstoleni näruppe
det gäller 1977 års direktiv företagsöverlåtelser direktivom
77 187EEG skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse fö-om av

verksamheter eller delar verksamheter. Här har domstolenretag, av
uttalat gemenskapen inte tillämpar något enhetligt arbetstagarbegreppatt
mål 10584. Följaktligen kommer det varje medlemsstat självattan

begreppet, och arbetstagare räknasavgränsa alla desom personer som
har den ställningen enligt nationell lag. På alla dessa skall direktivets
materiella bestämmelser tillämpas.

överväganden9 4 förslagoch
. .

9.4.1. Inledning

Arbetstagarbegreppet används i syfte bestämma tillämpningsområdetatt
för de arbetsrättsliga lagarna, däribland anställningsskyddslagen. När man
använder begreppet arbetstagare det alltså i teknisk meningär mer- -
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sammanfattande omfattasbenämning dem reglerna i la-somsom en av
fråntills vidare undantagskretsen enligt § andra stycketvi bortser lgen

diskuterar utform-anställningsskyddslagen. När vi i detta sammanhang
avsikten skiljaningen arbetstagarbegreppet, det således medär att utav

kategori bör omfattas det lagfásta anställningsskyddet. Redanden som av
framhålla förstavill vi dessutom de fortsatta övervägandena i handhär att

sikte anställningsskyddslagen. finnakommer just Att försökataatt ett
allmängiltigt arbetstagarbegrepp torde knappast möjligt medmera vara

olikade skilda motiv ligger bakom regelverk jämförtanke som
tillämpningsområdetexempelvis det vidsträckta för arbetsmiljöla-mera

3 §, sådan inteoch uppgift heller inom vårtl kap. en rymsgen, upp-
Vi det också lämpligast den avgränsningendrag. närmareattser som av

medbestämmandelagen får anstå till vårt slutbetänkande, där vi syftar till
frågorallmän den lagen; de facklig ochöversyn vetorätten mera av om

eller familjeföretag omfattasblockader detta delbe-mot enmans- som av
tänkande motiverar inte i sig någon genomgång arbetstagarbegrep-avny

enligt medbestämmandelagen. hindrarDet sagda naturligtvis intepet att
så långt möjligt eftersöker generellt tillämpliga kriterier vid ut-man

formningen anställningsskyddslagen, sådan får intesträvanav men en
skyla de sakliga skillnader föreliggakan mellan olika områden.över som

Begreppet arbetstagare fyller sålunda lagteknisk funktion. Samtidigt ären
det givet begreppet knyter till allmän föreställning dematt an en mera om

tillräknas kategorin arbetstagare. kan dåDet anställ-sägas att ettsom
ningsförhållande varit relativt lätt iaktta i industrisamhället och allraatt
helst i traditionellt organiserad tillverkningsindustri. Många företagen

med enhetlig personalorganisation och med sammanhållnastoravar en
arbetsplatser. I normalfallet frånkunde utgå de arbetade iattman som
verksamheten arbetsplatsen också anställda hos näringsidkaren. Påvar

liknande fungerade det inom offentligaden sektom. Verksamhetensättett
hos olika myndigheter eller förvaltningar sammanhållen och förhål-var
landevis enhetlig. Dessutom har kommuner och landsting istat, stor ut-
sträckning verkat inom områden där det har rått rättsligt faktisktellerett
monopol, någraoch alternativa rörelseformer har då inte varit aktuella.
Även här har många gånger kunnat utgå från de arbetat iattman som
verksamheten också har varit arbetstagare hos kommun ellerstat,
landsting.
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De strukturella förändringarna inom näringsliv förvaltningoch har
emellertid lett till i viss mån läge. Det bli allt vanligareett nytt attsynes

företag eller förvaltning anlitar uppdragstagare. såAtt skerett ären
självfallet ingenting helt Omfattningen tycks dock öka, inte minstnytt.
inom den offentliga förvaltningen. Uppdragen dessutom i allt störreavser
utsträckning sådana uppgifter tidigare låg den personalen.som egna
Konsulter och kan lång tidunder och vid återkommandeentreprenörer
tillfällen arbeta i företag eller förvaltning, för den skullett utan atten
betraktas anställda i verksamheten. Genom lagändring träddesom en som
i kraft den januari 1992l öppnades också möjligheten för företagett

förvaltningeller under tid högst fyra månader anlita arbets-atten en av
kraft anställd hos s.k. uthymingsföretagär 9 § lagen [l99l746]ettsom

privat arbetsförmedling och uthyrning arbetskraft. Och enligtom av ett
förslag skall tidsgränsen slopas från och med den l juli 1993 så att ut-
hyrning skall kunna ske under längre tid i dagsläget se SOU 1992116än
Privat förmedling och uthyrning arbetskraft och 1992931218.av prop.
Inom framför allt sjöfartsnäringen det dessutom vanligtär med s.k. be-
manningsbolag anställer förpersonal arbete på fartyg tillhörsom som
andra bemanningsföretaget.än

Man har således i allt utsträckning räknastörre med arbetsplatser, däratt
de arbetar inte längre organisatorisktär homogensom en grupp av ar-
betstagare. l själva verket det kanske bara del deär arbetandeen av som

anställda i verksamheten,är medan andra antingen självständigaär före-
eller anställda hos någon utomstående.tagare

Utvecklingen går också allt påtaglig uppsplittring verk-mot en mera av
samheten. Tidigare sammanhållna organisationer delas i ellerupp mer
mindre självständiga enheter. Ibland sker detta s.k. bolagisering,genom
vilket innebär företag delas i flera tillsammans bildaratt ett upp som en
koncern. Ofta medför detta förändring anställningsförhållandena såen av

olika delar personalen får olikaarbete hos bolag inomatt koncernen. Iav
vissa fall får uppdelningen intem prägel. Verksamheten delasen mera
in i olika resultatbärande enheter e.d. enheterna bryts förutan att ut att
bilda juridiskt fristående enheter. En sådan ordning torde vanligsett vara
inom offentligaden förvaltningen, möjligheternadär bolagisera äratt

begränsade.mer

Tendensen till småskalighet har också tagit sig det uttrycket kämföre-att
för allt mindre del produktionen itagen regi. I ställetsvarar en av egen
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andra ofta ganska små företag del produktionen, ochövertar en av- -
får då ställning underleverantör e.d. till kämföretaget. Ett mindre fö-av

kan i sådant fall ha bara enda eller i fall fåtal beställareretag vart etten
och kan därmed utveckla ganska starkt beroende i förhållande tillett
kämföretaget.

Över utvecklingenhuvud ånyo ha riktat ljuset den avgränsningmotsynes
måste ske mellan arbetstagare och uppdragstagare självständiga fö-som

retagare. Problemställningen känd sedan länge, och de grundläggandeär
principerna lades fast rättsfall år 1949 NJA 1949 768.ettgenom s.

fallet,Frågan i det huruvida några jordbrukare körde fram avverkatsom
timmer inte, alltjämt Ocharbetstagare eller har aktualitet. problemenvar
har de årens förändringar. Det harsnarast accentuerats senastegenom

vanligareblivit allt investerar i maskinellatt utrust-en ensam person en
ning något slag för sedan utföra arbeten bara enda elleratt ettav en
fåtal beställare. Härtill kommer uppståttdet har Verksamhetsför-att nya

okända i Sverige frågorna arbetstagarbegreppetnärmer som var om
först diskuterades. franchising,Ett exempel detta därär en person
franchisetagaren ersättning driver näringsverksamhet och då anlitarmot
någon franchisegivaren kännetecken, såsom firma och varumär-annans
ken.

Även offentligaden sidan drivs verksamheten i former. Det harnya
bl.a. blivit allt vanligare kooperativ stiftelsereller driver verksamhetatt
inom områden vård Oftaoch kvarstår dock det offentligassom omsorg.
övergripande för medborgarna har tillgång till föreskrivenattansvar
service, och de offentliga förvaltningsorganen måste därmed behålla sin
kontroll verksamheten drivs någon Skoladen ochöver även när av annan.
förskola sig försöksöker Det integrera skolarbetetvägar görs attnya
med det samhälle de kommer Föräldrar allt oftaremöta.att tarsom unga
del i skolans förskolansoch verksamhet, och enskilda i denengageras
vård tidigare inom institutionernasskeddesom ram.

Allt detta innebär anställningsförhållandet har blivit svårare iakttaatt att
i utsträckning finnsoch det tidigare relationer ingendärstörre änatt av

har tillskapa anställningsförhållande. Detparterna avsett att ett synes
därmed ofrånkomligt de rättsliga bedömningsgrundema in-ävenatt tar
tryck de förändringar faktiskt har Om exempelvisägtrentav som rum.

konsult lång tidunder arbetar beställarens arbetsplats med atten ut-
någraveckla arbetsrutiner, klartdet vissa grundläggande karak-är att
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täristika för arbetstagarbegreppet uppfyllda. Likväl kanske inteär gör
någon inblandadede gällande konsulten anställd hos beställaren.ärattav
Flera de vedertagna kännetecknen för arbetstagare saknar därmedav en
avgörande betydelse iden situation exemplet Sådana omstän-avser.som
digheter rättsförhållandets varaktiga den arbetspresterandesnatur,som
möjligheter fullgöra andra uppdrag och för lokali-att motpartens ansvar

arbetsredskap har här förlorat i betydelse. Det i ställetteter, m.m. synes
andra kriterier får träda i förgrunden. Vad fäller utslagetsom om som

vid uppdragsförhållande sannolikt begränsningen uppdraget ochärett av
formen för ersättningen. Dessutom finns förmodligendet allmänt rå-en

uppfattningdande arbetsplatserna någon eller några demattom av
arbetar där utomstående. Och döma de besök vårtär attsom av som

sekretariat har gjort vid antal arbetsplatser tvistigheter medärett an-
knytning till arbetstagarbegreppet förekommande,sällsynt trots att man

Ävenanvänder sig konsulter och i viss omfattning. medentreprenörerav
beaktande förhållandevisde omfattande förändringarna på arbets-av
marknaden torde därför kunna utgå från det flertalet deatt storaman av
arbetande alltjämt kommer anställda i traditionell mening ochatt attvara
detta uppfattas naturligt aktörerna arbetsmarknaden. Den för-som av
hållandevis homogenitet tidigare präglat arbetslivet dockstora som synes
ha med skiftande struktur.ersatts en mera

utgångspunkter9.4.2. Rättsliga

Det sagda aktualiserar frågan arbetstagarbegreppet för-behövernu om
ändras, eller med andra ord anställningsskyddslagen bör ett annatom ges
tillämpningsområde iden har dag. Här kan erinras våraän direk-attom
tiv särskilt lyfter fram de förändringar skett. I första hand pekar di-som
rektiven utvecklingen inom offentlig sektor, det gäller arbetsgiva-när

bedriva verksamheten.sätt attrens

utformningenVid arbetstagarbegreppet vi två huvudaltemativav ser
framför Det i omfattningökad renodla anknytningen tillär attoss. ena

avtal och låta detta rättsliga relation och därmedparternas styra parternas
tillämpligheten reglerna anställningsskyddslagen.iäven Det andra al-av

ternativet utgå från det tvingande arbetstagarbegreppär gälleratt som nu
och däri de modifieringar befinns lämpliga.göra som
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förstaDet alternativet skulle alltså innebära avtal bildarpartemasatt ut-
gångspunkten. En sådan tanke dock svår realisera fullt eftersomär att ut,
det här fråga tillämpningsområdet för delvisär tving-avgränsaattom en
ande lagstiftning. Sålunda torde det inte möjligt vid självaatt stannavara
den beteckning har avtalet. Att godta detta i prak-parterna gettsom vore
tiken hela lagen dispositiv, något måste stridagöra dessatt motsom anses
karaktär skyddslagstiftning. Om utgick bara från be-parternasav man
teckning på avtalet skulle det för övrigt strida avtalsrättsligagängsemot
principer. Allmänt torde nämligen gälla bedömningen sker med hän-att

till avtalets reella innehåll och inte bara till dess beteckning, låtsyn vara
beteckningen kan indicium avsikter.utgöraatt ett parternas

iVad det stället kan bli fråga till reella avtalsrela-är att parternasom, se
tion, betraktad helhet. Men det uppstår svårigheter i det fal-ävensom en
let, avtalets bestämmelser avviker från tvingande bestämmelser inär an-
ställningsskyddslagen. I sådana fall blir ofrånkomligtdet måsteavtaletatt
kvaliñceras rättsligt, antingen anställningsavtal- vilket leder tillettsom

lagens tvingande regler företräde eller avtalatt ettges som av annan-
Det skulle dock möjligt respektera val avtals-natur. att parternasvara av

relation i så måtto de kunde sina avtalsvillkor så, avtaletatt attanpassa
rättsligt kvaliñcerades den avtalstyp de syftat till. Däremot skulle desom
inte kunna avtalet sådant innehåll det rättsligt utgjordeett att sett ettge
anställningsavtal och ändå framgångmed hävda avtalet hadeatt en annan
natur.

Även med den modellen blir det emellertid nödvändigt för lagstiftaren att
på något riktlinjer för den rättsliga bedömningen anställ-sätt ettange av
ningsavtal föroch därmed lagens tillämplighet.

Slutsatsen anfördadet blir lagstiftaren under alla förhållandenattav
måste sin inställning till kännetecknarvad arbetstagare ochange som en

anställningsförhållande. Ett tvingande arbetstagarbegrepp går emel-ett
lertid längre så. Det nämligen inte tillräckligt rättsligt kvalificeraän är att
olika arbetsavtal och analysera det aktuella avtalets innehåll elleratt om-
ständigheterna kring detta. Bedömningen omfattar ställ-även parternas
ning i vidare perspektiv, varvid har beakta ekonomiskaett att rentman
och sociala faktorer. Det blir med frågaandra ord i verkligattom me-
ning samtliga omständigheter i det fallet.särskilda sådanapröva även som
saknar vidrelevans avtalstolkning i ordets egentliga bemärkelse. Där-en
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ligger instansema vikta de olikamed det de rättstillämpande attytterst
rättsförhållandetsomständigheterna och bestämma natur.

berörda frågeställningen aktualiseras främst vid gränsdragningenDen nu
rättsförhållanden. finnsmellan anställningsförhållanden och andra Det

därför något återkomma i Redan här vill vi dock slå fastskäl saken.att att
förhållandendet enligt vår mening nödvändigt beaktaäven är att som

iomedelbar avtalsrättslig och till relationsaknar relevans att parternasse
anställningsförhållandethelhet. Det således klart hardess är särprä-att en

gel inte helt kan återspeglas i avtalets bestämmelser och bedöm-attsom
därför inte vid bygger lagen påningen kan dem. Dessutomstanna en

inte alltid har möjlighettanke den arbetspresterande attatt partenom
sin vid avtalsslutet därmed inte kan förhandla sighävda och hanrätt att

för anställningen villkor i avtal; i ställettill skydd parternasett genom
in. ligger bakom lagen skulleskall lagens regler träda Den tanke som

alltså förfelas prövningen inte gick avtalet.utöverom

tvingande. Som anförtsmåste därför redanArbetstagarbegreppet vara ser
ändringar inom för tving-vi dock påkallat med vissadet ettramensom

ande arbetstagarbegrepp.

9.4.3. Närmare överväganden

följer alltså ivåra redovisade överväganden gällandeAv rättatt nunu
så bör ske inom förvissa behöver ändras ochavseende ettatt ramen ar-

formuleras rättsligt och inte dispone-betstagarbegrepp parternasomsom
över.rar

hittillsDe grundläggande kriterier ingår i det tillämpade arbetsta-som
garbegreppet torde inte Vi det klartbehöva diskuteras närmare. ser som

relationen alltjämt frivilligt åtagande enligt avtalskall tillbakaatt ett
åtagandet arbetsprestation för någonoch skallatt avse annan personsen

räkning. Med vårt alltid fysiskbör arbetsskyldigheten liggasynsätt en
Det bör dock inte i alla lägen uteslutas den arbetsskyldigeattperson.

anlita för mindrekan någon del arbetet,även ävenparten annan en av om
detta måste räknas undantagsfall. Men arbetsskyldigheten ochettsom
därmed anställningsskyddet måste knytas till bestämd fysiskkunna per-en
son.
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fysiska hindrar inteAtt arbetstagarbegreppet serattavser personer man
igenom juridisk formellt avtalspart, be-ärsettperson,en som om en
stämd fysisk den reelle Liksom hittills skallär att parten.seperson som

alltså finnas möjlighet angripa kringgångsförsök, vartill vi ocksådet att
utnyttjatfall där någon har arbetspresterandes underlägsnaräknar en

får inte inläsas någonställning. Häri dock möjlighet se igenom denatt
juridiska så beställaren har behållit den övergripande led-snartpersonen

Somverksamheten. tidigare förhållan-ningen detnämnts är numeraav
offentliga förvaltningarnadevis vanligt de anlitar förentreprenöreratt
utförtstidigare de anställda. Det kan exempelvisarbeten som av vara

lägger driften daghemfråga kommun kooperativutatt ett ettom en av
juridisk Ofta behållernågon dock kommunen justeller denperson.annan

övergripande ledningen och ställer riktlinjer för verksamheten, så-upp
mål, innehåll sådangäller och arbetssätt. En ordningdetnär somsom -

behörig ordning fattade politiska enligt vårföljden i beslut kanär av -
självfallet inte missbruk möjligheten anlitamening ett attses som av en

uppdragstagare. därför inte komma i frågajuridisk Det börsomperson
från den juridiska och betrakta de arbetandebortseatt personen som ar-

betstagare hos kommunen.

Bedömningen påstått kringgångsförsök bör ske i enlighet med deettav
fast iprinciper slagits rättspraxis. Den gällandehar gör attsom som en

kringgåendeåtgärd innefattar har alltså styrka sitt påstående; åtgär-ett att
sådan måste bevisas. Men gäller syftet med åtgär-den därutöver attsom

varit undgåmåste ha tillämpning de aktuella lagreglema.den attantas av
tillräckligt. Därutöver nämligenDetta dock inte krävs handlandetär att

till omständigheterna i det särskilda fallet framstår otill-med hänsyn som
Se 1986 50.börligt. bl.a. AD nr

frågaDen vi har behandla gäller gränsdragningenhämäst mellanatt ar-
Sombetstagare och uppdragstagare. redan det just på dettanämnts är om-

råde de strukturella förändringarna inom näringsliv förvaltningochsom
får sin betydelse.största

Här blir det fråga ganska besvärliga gränsdragnings- avvägnings-ochom
å sidanproblem. Vi det angeläget påkallade strukturför-attser ena som

iändringar inte hämmas onödan. Det viktigt till de utveck-är att ta vara
finns inomlingsmöjligheter näringsliv och förvaltning. Ett stagne-som

näringsliv förlorar irande snabbt konkurrenskraft, och de rationalise-
ringar pågår inom förvaltningen angelägna, eftersom möjlig-deärsom
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besparingar syftar bättre servicenödvändiga och till för demgör en som
Åoffentliga sidanbegagnar sig tjänster. andra det viktigt deär attav som

verkligen får torde oomtvistatbehöver lagens skydd det. Det detattvara
finns allmänt intresse grundläggande anställningsskydd för detettett av

arbetande. faller naturligt den, fastflertalet Det sig knyterattstora som
arbetskraft till sig, vittgående vad följeräntar ett mera ansvar som av en

förhållandeviskommersiell relation mellan två jämställdarenodlat parter.
för mycket, finns det risk förOch anställningsskyddet insnävas attenom

försätts i läge.enskilda individer mycketett otryggt

ordningen bygger på prövning omfattar samtligaDen gällande en somnu
ocksåomständigheter. Häri ligger det blir frågaföreliggande att om en

inget avtalsmoment särskilt företrädesamlad bedömning, där enskilt ges
brister, framförframför En sådan ordning har vissa allt i detandra. att

ibland svåra Somtill rättsliga bedömningar förutse.den leder är attsom
vissa traditionella kännetecken under stundom trädatidigare påpekats kan

grund stmkturomvandlingari bakgrunden de sker, andrasom menav
då ökad betydelse. Ett statiskt arbetstagarbegrepp, åfår i stället mera

någonting rådandesidan, utgå från det ochandra kan knappast änannat
emellertid hänsynför lagstiftaren kända läget. Risken med till denär -

förvaltninginom näringsliv och lagstiftningenhöga ändringstakten att-
låser fast utvecklingen på olyckligtblir föråldrad ochsnabbt sätt.ett

ändamålsenligtdärför bygga vidare den hittillsVi det attmestsomser
förhelhetsbedömningen. Inom den vill vi dock föreslåtillämpade ramen

till utveckling inomförändringar knyter den arbetslivetvissa som an som
någraockså riktlinjer ledning förvi kan tillredan konstatera, angemen

arbetstagarbegreppet,framtida bedömningen där det alltså delvisden av
förutses.bli fråga situationer inte kankan i dagslägetom som

vill vi här skjuta diskus-För få perspektiv frågeställningarnaatt att
svårbedömda flertalet fall detsionen de gränsfallen. I det torderör stora

arbetstagare ej, låtråda någon frågan någon ellerknappast tvekan i ärom
fårgränsfallen tidigare sagda öka i antali enlighet detmedatt antasvara

bruk.allt eftersom arbetsformer ikommernya

med gränsdragningen fast-Till början vill vi framhålla syftet är attatten
tillämpningsområde. Det finnas skälställa anställningsskyddslagens kan att

till arbetstagarbegrep-något lyfta fram förhållande med hänsyndetta att
antal kollektivavtal. Sålundalångt vid tolkningenhar sträckts ettpet ut av
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har kollektivavtalen under betingelservissa omfatta skoleleveransetts- -
undergått anpassad studiegång i företag eller tagit del i före-ettsom en

tagsförlagd kurs, liksom föräldrar medverkat i försöksverk-även som en
samhet vid kommunala daghem. Den omedelbart relevanta frågeställning-

i målen, huruvida kollektivavtalen skulle tillämpas eller ej, faller utan-en
för vårt uppdrag; disponerar sitt avtal och dess tillämp-överparterna
ningsområde, låt tolkningen intryckkan vad gälleratt tavara av som en-
ligt den arbetsrättsliga lagstiftningen. Oavsett hur bedömer fråganman

kollektivavtalen, det enligt vår uppfattning klart prövningär attom en
enligt anställningsskyddslagen skall utfalla på De angivna kate-sätt.annat
gorierna har knappast några befogade krav på anställningsskydd, och san-
nolikt skulle framstådet föröverraskande alla inblandadesom om exem-
pelvis föräldrar medverkar i verksamheten vid daghem kundeettsom
åberopa reglerna i Omlagen. några anställdes till den egentliga persona-
len efter det föräldramedverkan sin början skulle de för övrigtatt tog
kunna drabbas, eftersom de skulle placeras efter föräldrarna enligt en
turordning vid arbetsbrist. Det bör dock betonas relationatt parternas
inte alltid statisk. Ett rättsförhållande kan skiftaär natur parternasgenom
åtgärder tidenunder den rättsliga relationen I enlighet medsom varar.

avtalsrättsliga principer har beakta förskjutninggängse attman en som
sålunda inträda.kan Det torde dock tillhöra undantagen aktuellaatt -
eller liknande kategorier kommer inta sådan ställning anställ-att atten-
ningsskyddslagen blir tillämplig.

Enligt vår uppfattning det dessutom så, de s.k. beroende uppdrags-är att
bör falla utanför arbetstagarbegreppet enligt anställningsskydds-tagama

lagen. Som framgår avsnitt 9.2.2. frågadet härärav om personer som
utför arbete någon anställda, ändå harutan attannan vara men som en
ställning väsentligen slag anställd, exempelvis vissaav samma som en
handels- eller försäkringsagenter, annonsombud eller sådana bensinsta-
tionsföreståndare formellt fristående i praktikenär ärsettsom men som
beroende oljebolagdet stationen. Det sagda innebär emeller-ägerav som

intetid de beroende uppdragstagama ståbehöver skydd. Såledesatt utan
faller inde under medbestämmandelagens regler l § andra stycket. De

därförkan omfattas tillämpliga kollektivavtal och de bestämmelserav om
anställningsskydd kan finnas däri.som

När det sedan gäller själva helhetsbedömningen, kan det konstateras att
arbetstagarbegreppet successivt utvidgatshar den rättspraxisgenom som



SOU 199332 Arbetstagarbegreppet, lagens tillämpningsområde 249

finns på området jämför 19767790exempelvis 165 f.. En så-prop. s.
dan utveckling har för övrigt vunnit sanktion i bl.a. motiven till medbe-
stämrnandelagen, där det iavgörandet tveksamma fallsägs skall fallaatt

till förmån för bedömningen fråga anställningsförhållandeut äratt ettom
prop. 1975762105 Bilaga 1 309 och 324. Nya gränsfalls. som upp-
kommit till följd utvecklingen arbetsmarknaden har alltså förts inav
under arbetstagarbegreppet.

Denna ordning kan dock upphov till omotiverat negativ på dege en syn
arbetsformer tillkommer och den kan därigenom hämma utveckling-som

olyckligt Enligt vår uppfattning finnssätt. det därför skäletten att
anlägga ändrat Det saknas anledning i förvägsynsätt.ett generelltatt ge
företräde för viss utgång i de gränsfall kan uppkomma. I ställeten som
måste domstolarna ställning i saken efter prövning det särskildata en av
fallet. Rättsligt finns det alltid och den måste i sistagräns handsett en
domstolen bestämma efter bedömning omständigheterna och deen av
syften bär lagen. Givetvis kan slutresultatet bli lagensom upp att anses
tillämplig i svårbedömt gränsfall, utgången måste också kunna bliett men
den övervägande skäl förtalar det.motsatta om

Vid den bedömning skall ske i gränsfallen bör liksom hittills,som man,
fästa avseende vid frågan har försökt kringgå lagen ellerparternaom om
syftet har varit organiseratvärtom arbetet på rationellt och ända-att ett
målsenligt den arbetspresterandesätt, till följdutan att parten av en
underlägsen ställning nödgats godta betungande villkor eller oaccepta-en
belt ställning.otrygg

De enskilda avsikter måste också tillmätas betydelse, någotparternas som
redan i dagsläget förenligt med tvingande arbetstagarbegrepp seettanses
avsnitt 9.2.4. ovan, och enligt vår uppfattning bör avsikterparternas ges

framträdande roll hittills. Det skapa svårakanän olägenheteren mera om
har utgått från deras relation vissparterna där detäratt natur,av men

efter kanske lång tid visar sig den bedöms desätt änatt ett annat an-
tagit. Mycket talar för respekterar vilja, exempelvisatt parternasman om
de har olika alternativvägt varandra och för relationmot stannat en av

anställning ellerän den arbetspresterande vidnaturannan partenom av-
talstillfället hade uttalad önskan sin Och nären att parternavara egen.

långunder tid har inrättat sig efter sin uppfattning rättsförhållandet,om
bör denna omständighet läggas till grund för bedömningen inte starkaom
skäl talar däremot. Vad har förutsätter givetvis bådasom sagts attnu
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verkligen har varit har handlat någon otillbörligochöverensparter utan
påtryckning från medkontrahenten.

första blir det fråga beakta inställningI hand till avtaletsatt parternasom
den kommit till klarthar uttryck, det i enlighetnär ävennatur ett om

hittills principer fall.med gällande bör kunna ske i andra Här finnsäven
det anledning vid sidan den egentliga avtalstolkningen riktaatt av- -

genomfördauppmärksamheten de nyligen ändringarna i uppbördsla-mot
SFS 1992680. Enligt skall för skattskyldig fysisklagen eller ju-gen en

ridisk utfärdas skattesedel, antingen A-skattesedel eller F-skattese-person
33 §. utfärdas för skattskyldigdel En F-skattesedel bedriveren som

eller kan komma bedriva näringsverksamhet. För denantas attsom som
F-skattesedel utfärdas särskilt bevis detta, F -skattebevis,har ett omen

medan med A-skattesedel tilldelas skattekort 33d §. Skat-ettpersoner
temyndigheten får besluta F-skattesedel utfärdas under villkoratt atten

inte åberopas i anställningsförhållande. såden Av F-skattesedeln skall iett
fall framgå A-skattesedel har utfärdats 33b §. Vidare gällerävenatt en

återkallas förutsättningar 38a §.F-skattesedel kan under vissa Såatt en
kan begäran innehavaren eller bedrivaske denne upphör attav om

Återkallelsenäringsverksamhet. emellertid ske också innehavarenkan om
missbrukar skattesedeln inte betraktas ringasätt ävenett samtsom som
vid brister i redovisningsskyldigheten, vid näringsförbud videller kon-
kurs. F-skattesedeln innebär den betalar ersättning till inneha-att utsom

inte skyldig dra preliminär skatt 39 §. inne-I ställetär äratt avvaren
havaren betrodd själv redovisa medlen till skattemyndigheten. För denatt

har A-skattesedel gäller den huvudregeln. Utbetalaren ärmotsattasom
skyldig föravdrag skatten.göraatt

F-skattebeviset alltså tänkt för den bedriver näringsverksamhet iär som
skatterättslig mening, och åberopas i förhållandedet till den beta-om som

arbetsersättning, principlar har innehavaren i till oavkor-rättut t.ex. en
tad från motparten.summa

Enligt vår uppfattning starka skäl för F-skattebevisettalar betydel-att ges
också vid arbetsrättsliga bedömningen enligtden anställningsskyddsla-se

Förekomsten F-skattebevis lätt konstatera, ochärett attgen. av en an-
knytning till skattebeviset därförkan enkelt skapa klarhetsättett om

relation. Förutsebarheten därigenomkan bli bättre, någotantasparternas
får särskild betydelse i det osäkra läge uppståkansom annars som genom

strukturförändringama i arbetslivet. kopplingenDessutom kan till skatte-
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någotbedömningen arbetstagarbegreppet enhetligbeviset göra merav
inte möjligt ellerskilda rättsområden,mellan det äräven ensom -

olika områden.lämpligt- anlägga helt likartade synsättatt

alltsåarbetspresterande F-skattebevis,Om den har upptarettparten som
får styrka tala för hannäringsidkare, det med visshonom ärattansessom

inne-ställa sig annorlunda hanuppdragstagare; saken kan dock ävenom
Ochnågot vi återkommer till. denhar A-skattekort, straxett som om ar-

sindirekt har åberopat F-skattebevisetbetspresterande gentemotparten
inte står iutgångspunktenmedkontrahent, bör att parterna ett an-vara

sist angivna situationen harställningsförhållande till varandra. I den
villtydligt tillkänna han uppträdaarbetspresterandeden attparten gett

aktuella rättsförhållandet.självständig näringsidkare i detsom

Någon absolut parallellitetinte gälla undantagslöst.sagda bör dockDet
finns inte. Mängden skatteärendenoch civilrättenmellan skatterätten

med schabloniseradenågon mån nödvändigt arbetamedför det i är attatt
arbetstvistingående prövning sker i kan där-Denbegrepp. som enmera

fallmellanhavande. I sådant bör detför bild ettparternasavge en annan
F-skattebevis. Såcivilrättsligt hänseende bort frånmöjligt i ettatt sevara

otillbörligen utnyttjaockså skeskall kunna attmotparten, enom genom
användaförmått den arbetspresterandeöverlägsen ställning, har attparten

förligger i sakens starka skäl krävsF-skattebevis. Men det attnatur attett
i har åberopats i mel-ifrån skattebeviset, synnerhet detgå när partemas

lanhavande.

tillägga kopplingen till F-skattebevisetsammanhangetVi vill i det här att
omkasming hittills gällande princi-i innebär någon allmän deninte sig av

skall anställningsförhållande. Somfall tolkastveksamma ettatt sompen
försteg för någondera tolk-något generelltbör det inteangettsnyss ges

alltefter omständigheterna i detI stället skall prövningningen. det ske en
fall aktuellt.ärsom

skattekort för denvidare princip innebärDet bör övervägas ettatten som
anställningsförhållande. Anknyt-har A-skattesedel skall tyda på ettsom

dock inte lika omedel-mellan arbetsvillkorenningen skattekortet och är
F-skattebeviset. Skattekort tilldelas allai det fallet det gällerbar närsom

kan alltså omfatta allaskattskyldiga inte F-skattebevis. Dethar ettsom
inkomst näringsverksamhet, denbefintliga inkomstslag, inklusive omav

F-skattebevis.skattskyldige något skäl inte har ettav
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Skattekortet således inte någotär otvetydigt tecken anställ-mera ett
ningsförhållande. Emellertid kan det förekomma ochatt en samma person
har både skattekort och F-skattebevis. Så kan falletett exempelvisett vara

vederbörande har inkomsternär såväl näringsverksamhet tjänst.av som
Om den arbetspresterande i sådant fall åberopar skattekortet i för-parten
hållande till sin i visst rättsförhållande, detta teckenmotpart ärett ett

han syftar till anställning just i den relationen ochatt F-skattebevi-en att
Åberopandetför verksamhet.ärset skattekortavsett får där-annan ettav

för med förstyrka tala anställningsförhållande just i fallet.detettanses
En förutsättning för detta måste dock känner till denatt motpartenvara
arbetspresterandes val mellan de båda skattebevisen.

Vid bedömningen agerande kan det finnas anledningparternasav ävenatt
uppmärksamma vårt förslag arbetsgivaren skall skriftligen informeraatt

nyanställd arbetstagare vissa förhållanden med anknytning tillen om an-
ställningen se avsnitt l9.5.2.l.. Om arbetsgivaren utfärdar sådanen
skriftlig information måste det tydligt tecken på hanett attses som ansett

anställningsförhållande för handen.ett vara

Beträffande gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare bör
i övrigt de hittills utvecklade principema fortsatt tillämpning. Det blirges
alltså fråga sådanaväga omständigheter avtalsförhål-attom samman som
landets varaktighet, den arbetspresterandes skyldighet fortlöpandeatt
ställa sin arbetskraft till förfogande, kontroll arbetet ochmotpartens över

för lokaler, arbetsredskap e.d. ekonomiskansvaret samt arten ersätt-av
ning.

Som sista kriterium brukar därutöver denett arbetspresterandeattanges
i ekonomiskt och socialt hänseende jämställdparten medär arbetstaga-en

tidigare det i utsträckning härär arbetstagarbe-angettsre; som stor som
tvingande kommer till direkt uttryck. Detgreppets enligtnatur är även

vår uppfattning nödvändigt med kriterium medger bedömningett som en
relation sedd helhet, och det kan alltsåparternas bli frågaav som en om

omständigheter inte tillmätspröva relevans vidatt avtalstolkning isom en
strikt mening. I svårbedömdade fallen torde det ofrånkomligt medvara

allmänna överväganden ställning irör den rättsligamera parternassom
relationen och beaktar den särprägel anställningsförhållandesom ettsom
kan ha i förhållande till andra civilrättsliga förhållanden. Vi har redan

det får bli fråga utgå från de syftenangett att liggerytterst tillattom som
förgrund anställningsskyddslagen. Den hittills tillämpade terrninologin
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riktning tidigare rådandealltför itankenkan kanske leda mycket mot
mellan i socialt ochförhållanden det talas skillnadennär parternaom

falleller i bör detSnarastekonomiskt hänseende. det-är vart vara -
friståen-inte intar någon sådanarbetspresterandefråga den partenattom

verksamhetställning drivasjälvständig han kanochde sägasatt egenen
i frågadetta innebäraffärsmässiga villkor med allt vadsedvanligapå om

arbetstiderinflytande uppdrag ochvinstrnöjligheter,affärsrisker, över
knytning till det be-fått såhanl stället har ärnära motparten attenosv.

rättsligamöjligheter deninskränkningar i dennesfogat med sägaatt upp
ibedömningen skerpå dettarelationen. Det sättnärmast somsynes vara

påkal-ändringar skulle därmed intenågra egentligarättspraxis och vara
lade.

Undantagskretsen9.4.4.

tillämpningsområde,utanför lagensfallerkategorier arbetstagareFyra av
anställda arbetar ifamiljemedlemmar,företagsledare,nämligen som ar-

beredskapsarbeteanvisatsarbetstagarehushållbetsgivarens ettsamt som
skyddat arbete.eller har ettsom

välmarginella ändringar. Undantagenskäl tillinte ärVi här änannatser
står oförrninskadbakomliggande skälen kvar medmotiverade, och de

före-tillärnpningssvårigheter inte heller hasärskildaNågrastyrka. synes
legat.

därmed jämställda vid något till-företagsledare och harförUndantaget
1982 års ILO-konventionanledningfråga medfälle isatts om upp-av

arbetsgivarens initiativ. Den svenskaanställningsavtalsägning re-av
någoni konventionen, ochstödundantaget hargeringen har ansett att

beslutandepåkallats lLOsändring har inte organ.av

ILO-svensk ochkonflikt mellanfinna någon sådanheller vi kan rättInte
konventionenVisserligenmotiverar lagändring.konventionen ärensom

områdenarbetsmarknadens ochhuvudregel tillämplig på allaenligt sin
för ar-dock undantag4 medgesEnligt artikel 2 punktalla arbetstagare.

anställningsvillkor reglerasochanställningsförhållandenbetstagare vilkas
likvärdigtskydd minstsärskilda totalt erbjuder ärsätt ettsett somsom

i konventionen.det skydd som ges
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förEtt skälen bakom undantaget företagsledare de har goda lö-är attav
neförrnåner anställningsvillkoroch i övrigt. Med andra kanord deras
ställning i utgångslägetredan mycket stark. De förutsätts därföranses
kunna förhandla fram anställningsvillkor så förmånligaär att ettsom an-
ställningsskydd inte motiverat. Det direkt uttryckt i lagtextenär är att

bara gäller för anställningsvillkorundantaget dem har den natu-som av
företagsledarenDet skydd, kan förvärva måsteavtalsvägen,ren. som

konventionens bestämmelser. Härvid kansammantaget motanses svara
särskilt konventionen inte innehålleranmärkas något påabsolut kravatt

uppsägningarogrundade skall kunna ogiltigförklaras; ekonomiskatt en
kompensation tillfyllest i detta sammanhang. Undantaget i svenskär rätt

därför stå oförändrat.bör kvar

Beträffande för familjemedlemmar finnerundantaget vi det bara påkallat
med två ändringar beträffande själva familjebegreppet. Nu gäl-smärre
lande får hävdvunnet familjebegrepp inom arbets-rätt mot ettanses svara

Som i avsnitt 9.2.8. räknas makemaka släktingarochrätten. angetts ovan
i eller nedstigande till familjemedlemmar.led kretsen Merrätt upp- av
avlägsna släktingar, liksom fosterbam, myndlingar ocksåoch styvbam är

familjemedlemmar delarbetrakta de hushåll med arbetsgiva-att som om
Beträffande sambor läget oklart.ärren. mera

Enligt vår uppfattning samboförhållanden så erkända såväl inom famil-är
jerätten i samhället i övrigt innefattassambor skall i detattsom numera
arbetsrättsliga familjebegreppet. I enlighet med gäller inomvad som
familjerätten bör såväl heterosexuella homosexuella sambor räknassom
till undantagskretsen. Undantaget från anställningsskyddslagen skall där-
för utvidgas till dessa kategorier jämför avsnitt 25.6.3.att avse om
blockader eller familjeföretag.mot enmans-

Undantagen för hushållsarbetande, vissa kategorier beredskapsarbetan-av
de och i ståarbetstagare skyddade arbeten bör kvar.
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avtalUndantag10. genom

anställningsskyddslagen börarbetsrättslig lag såsomVi att varamenar en
särskilt kollektivavtalgällande lag,såsomneutral inte,och attange om

nivå,träffas på viss angivenskallfrån lagreglernaundantag närmareen
i uppgift för densidan. ställetfackliga Det börgäller dendetnär vara en

vilket skallorganisationen bestämmakollektivavtalsslutande att somorgan
anför-kollektivavtalsförhandlingar. Till detvidorganisationenföreträda

organisationsuppbyggnadför sådangarantierdet saknasda kommer att en
arbetsmarknadenpå svenskaorganisationerna denfackligahos de som

från.lagstiftningen utgårnuvarandeden

exempelvisdelarbeträffande andra lagen,vitilläggasDet kan ävenatt av
skallföreslår lagreglernaöverläggningsreglema,varsel- och att vara

motsvarandeneutrala på sätt.

Direktiven10.1.

företrädarekontakterna mellanallmäntendastl direktiven uttalas attmer
lo-det möjligt börså långtarbetstagareför arbetsgivare och är äga rum

kalt.

Gällande10.2. rätt

reglernade grundläggandetankenAnställningsskyddslagen bygger att
enskildatvingande. Avtal mellanför enskilde skallskydd den varaom

eller inskränker arbetstagarnasmänogiltiga i den de upphäverärparter
rättigheter.

kollektivavtalsslutandegammaltsedanDäremot har det parteransetts att
för lag-från lagenkunnavissa områden skall göra attavsteg anpassa

fråga. Sådanabranschen iråder inomtill förhållandenreglerna de som
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kollektivavtal skall dock enligt 2 §nuvarande arbetstagarsidan ha
slutits eller godtagits central arbetstagarorganisation, dvs. fackför-av en
bund, förhandlingskartell eller liknande. Det också möjligt föranses en
central arbetstagarorganisation delegera avtalsrätten till lokalatt en or-
ganisation, dvs. klubb, sektion, avdelning eller liknande, för uppgörelser i
det enskilda fallet. Det främsta exemplet härpå turordningsöverens-är
kommelser i kollektivavtalets form.

Sådana kollektivavtalsavvikelser får tillämpas på arbetstagareäven som
inte medlemmar den kollektivavtalsslutandeär organisationenav men

sysselsätts i arbete med avtalet.som som avses

Det finns några avvikelser från dessa grundsatser. I vissa fall inskränker
sig kollektivavtalspartemas dispositionsrätt till den beräkningennärmare

förmån. I fråga turordningsöverenskommelser vissaav en om som avser
äldre arbetstagare gäller dessa alltid måste godkännas centralt. §I 2att
tredje stycket finns också regel enskilda anslutarättparteren attsom ger
sig till de permitteringslöneavtal har träffats för viss bransch.som en

Överväganden1 0 3 förslagoch
. .

Det vår uppfattning denär arbetsrättsliga lagstiftningen skallatt vara
neutral på det den inte utpekar visssättet organisationsnivå, detatt nären
gäller i kollektivavtalets form vissa lagreglema.att Avanpassa av samma
skäl vi lagreglema inte heller bör utpeka vilket hosattanser organ ar-
betsmarknadens organisationer skall bärare olika rättigheter.som vara av
Det uppgift för organisationenär själv under rättsligt pekaen att ansvar

det företräder organisationen i olikaut sammanhang. Kompe-organ som
och kunnandet finns hos det övervägande antalet organisationer,tensen

och föreningsrättsliga skäl kan det inte komma i fråga behandlaav att or-
ganisationerna olika. På sin höjd kan frågadet bli praktiskaatt,om av
skäl anvisningar, exempelvis varsel med befriande verkan skallattge om
kunna lämnas till lokal facklig organisation.en

Det anförda leder till vi föreslår de regler skall iatt att utrnönstras som
nuvarande 2 § kollektivavtal den fackliga sidan måste haattanger
träffats eller godkänts på central nivå. Härmed lägger inte lagreglema
några hinder i för lokala anpassningarvägen lagreglema.av
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olika ämnesområdenlagensHur föreslagna regeländringen påverkarden
till i följandeåterkommer vi de avsnitten.
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11. Beräkning anställningstidav

Anställningstidens längd turordningenbetydelse, bl.a. skall be-är närav
Vi föreslår sådan ändring gällande regler tillgodo-stämmas. en av nu om

räknande anställningstid resultatet skall bli rimligt arbetsta-attav mera
Ändringenemellan. möjligheten tillgodoräkna sig anställ-attgarna avser

ningstid i tidigare anställningar ligger långt tillbaka i tiden, där visom
föreslår tioårsgräns. Vi har diskuterat andra begränsningarävenen men

för föreslå någrainte sådana regler.stannat att

1 1. Gällande1. rätt

får tillgodoräkna sigEnligt gällande arbetstagare all anställnings-rätt en
tid hos arbetsgivaren, turordningen skall bestämmas. Har den anställ-när

tidigare varit anställd hos arbetsgivaren, får sådan tidigarede anställ-
ningstid Någon begränsning bakåt i tiden finns inte;räknas med. det kan

sig feriearbete för mycket lång tid Allt juridisktsedan.rörat.ex. om som
får åberopas;anställningstid något krav på arbetstagaren ocksåärsett att

mån inte.skall ha arbetat i motsvarande finns Tillsvidareanställda med sä-
permitteringsperioder fårsongsmässiga tillgodoräkna sig tiden mel-t.ex.

anställs i fårlan arbetsperiodema. Den för sommararbete iettmarssom
framfall enligt räkna tiden till jämförvarje lagtexten även sommaren

fårdock 1991 varit tjänstledig, tillgo-NJA 714. Den eller harärs. som
haft något meddoräkna sig tjänstledighetstiden inte hardenäven an-om

ställningen inte med avseendenågon begränsningochgöra, görsatt
ledighetsperiodens få tillgodoräkna siglängd. Den anställde torde t.o.m.

anställningsskyddslagenanställningstid i anställningar faller utanförsom
beredskapsarbete. Tillt.ex. den har börjat sin medanställning ettsom

anställning fråndetta kommer regler i 3 § byterarbetstagareatt somom
anställningstiden,arbetsgivare till får sig den tidigaremedtaen en annan

förutsatt arbetsgivarna vid tidpunkten för by-tillhör koncernatt samma
Detta gäller initiativet tilldet arbetstagaren bytet.även ärtet. tarom som
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Det finns också regel arbetstagarna i före-samband medsäger attsomen
fårtagsöverlåtelse med sig anställningstid från förreden arbetsgivarenta

till den nye.

hållaEnligt lagtexten det arbetsgivarens sak reda på de anställdasär att
anställningstid, gammal sådan. Om det vid tillämpningen lag-även av
reglema bort anställningstid, arbetsgivarendet får betalaärtappas som

för finnsskadestånd det. Det exempelvis inte något krav i lagtexten att
påminnaden enskilde arbetstagaren skall gammal anställningstid ellerom

för allt bliverksam skall Däremot detharsätt rätt.attannat vara
funnits sådan skyldighet i byggnadsavtalet; den anställde skulle enligten

i förväg vilken tidigare anställningstiddetta avtal anmäla han villesom
åberopa.

överväganden förslag11.2. och

Vi inte rimligtdet arbetstagare skall kunna åberopa sigattanser vara en
gamla anställningar ligger långt tillbaka i tiden och kanskesom som

inte något pågåendehar samband med den anställningen för i turord-att
ningen gå före arbetskamrater har längre sammanhängandesom en an-
ställningstid. föreslår därförVi arbetstagaren inte skall få åberopaatt an-
ställningstid hänför sig till anställning har avslutats försom en som mer

årtio sedan, räknat från tidpunkt då anställningstidens fården längdän
vid återanställningstillfället.betydelse, uppsägningstillfället eller Dett.ex.

vidare naturligt rimligtoch arbetstagaren självaär näratt oavsett an--
ställningsavtalet träffades får tid iräkna med anställning först frånen-
det arbete började utföras i anställningen. Vi föreslår såledesatt att ett
förtydligande den innebörden också in i själva lagtexten.tasav

I sådanoch med tidsgräns införs vi arbetsgivaren böratt atten menar
hållakunna på anställdas anställningstider, tillreda de den del dessasom

får betydelse. föreslår därför inte någon lagfäst förVi skyldighet de an-
ställda i förväg anmäla den anställningstid de önskar åberopa. Viatt som
vill peka på lagen inte kollektivavtal träffasutesluter sådanatt att om en
skyldighet, exempelvis i branscher där det svårtkan full-att ettvara

hålla reda på tidigare anställningstid.sättgott

Frågan i vad mån det bör någon begränsning åberopagöras rätten attav
tjänstledighetstid i turordningshänseende enligt vårbör mening hellre tas
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i samband med ledighetslagstiftningen; den utredareöversynenupp av
skall ledighetslagstifmingen enligt direktivenskall dir.översom se

199298 bl.a. reglerna semesterlönegrundande frånvaro.ta upp om

Vi intehar heller funnit anledning allmänt fråganatt tamer upp om reg-
lema i §det nuvarande 3 första stycket. Dessa regler den anställdeger

med sig anställningstid från arbetsgivare vid byterätt att ta en annan
inom koncern eller vid företagsöverlåtelse. Den anställde får då räknaen

tidigaremed sin anställningstid hos det andra koncemföretaget eller an-
ställningstid hos överlåtaren företaget. Detta hänger med vårtav samman
ställningstagande i avsnitt 13.
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12. Tidsbegränsad anställning
och provanställning

Vi föreslår den tillåtna anställningstiden för visstidsanställningatt vid ar-
betsanhopning förlängs från sammanlagt högst månader tillsex samman-
lagt högst tolv månader under tvåårsperiod.en

Beträffande provanställning föreslår vi den längsta tillåtna prövotidenatt
fortfarande skall månader. Vi föreslår dock det skallvara sex att vara
möjligt för avtala förlängning prövotiden till högstparterna att nioom av
månader, det finns särskilda skäl för förlängning. Prövotiden skallom en
också automatiskt förlängas arbetstagaren under prövotiden har haftom

tjänstledighet eller semesterlönegrundande frånvarosemester, isom avses
§17 semesterlagen 1977480.

I flera kollektivavtal finns det för närvarande i förhållande till lagens
regler olika inskränkningar i visstidsanställarätten vid tillfälligatt en ar-
betsanhopning och provanställa. Vi föreslår lagensatt regler fortfa-att
rande skall kunna frångås kollektivavtal, varvid vi förutsättergenom att

på arbetsmarknaden sina kollektivavtalparterna till vad somnu anpassar
skall gälla enligtgenerellt lagen.

12. 1. Direktiven

I våra direktiv erinras det i denna del inledningsvis principen iom an-
ställningsskyddslagen, gällaanställningar skall tills vidare. Vidareatt er-
inras det de utvidgade möjligheter till tillfälliga anställningar tids-om
begränsade anställningar infördes 1982 års anställnings-som genom
skyddslag, nämligen tidsbegränsad föranställning tillfällig arbetsanhop-
ning och provanställning.

En tillfällig anställning kan, enligt direktiven, ofta underlätta för svaga
få fäste arbetsmarknaden, och vi böratt utvidgning-grupper överväga



SOU 199332och provanställningTidsbegränsad anställning264

särskilt pådirektiven pekas detnågon tillfälligt. Ianställai rätten attar
tvåårsperiodmånader underhögsttidsbegränsningden somensexom

arbetsanhopning,tillfällig och detanställning vidför tidsbegränsadgäller
tillåtna tiden för sådan anställ-utvidga denvi bör övervägasägs attatt

ning.

erinrasdärefter i direktiven. DetbehandlasprovanställningFrågan om
hararbetsmarknadensmöjlighetdärvid den parter att genomsomom

förmånadertidkortarekollektivavtal komma änöverens prov-sexom
provanställ-möjligheterna tillbegränsningar iandraanställning eller om

provanställning därförtillmöjligheternadet konstaterasning, och att
arbetsmarknaden.på delarbegränsadefortfarande är av

förförutsättningdirektiven detdet iVidare är attsägs att provan-enen
såpågå underfunktion den kanfyllaskall kunnaställning verkligen atten
Vivisa sin duglighet.möjlighetverkligen fårtidlång arbetstagaren attatt

vidgarpå olikaföreslå lagändringar sättenligt direktiven,skall, som
prövotid.tillåta längreprovanställning,möjligheten till attt.ex. genom

enligt di-provanställning kan,pågåendeledighet underförAvbrott en
kom-blir osäker på arbetstagarensarbetsgivareniblandrektiven, göra att

tillsvidareanställ-ianställningenlåterdärför inteoch över enpetens
möjligti 6 § detförändringardärför görning. Vi bör överväga attsom

tjänstledigtblir sjuk,anställdeprovanställningen denförlänga tarom
skullesådan ändring kunnai direktivenDeteller sägs attsemester. entar

skulleanvändbar, vilketprovanställningsmöjlighetengöra varamera
arbetsmark-påsvårt kommahararbetssökandeför att utgynnsamt som

naden.

oförhindradevi bör överväga ävenAvslutningsvis detsägs attatt vara
föranställa arbetstagaremöjlighetentillanknytningfrågor medandra att

företagens situa-till minstasärskilt dehänsynstagandebegränsad tid, med
tion.

förekomstensärskiltsåledes1991 pekas detfrån årdirektivI våra att
till lagen,i förhållandebegränsningarinnehållerkollektivavtal, somav

fortfarande be-provanställningtillmöjligheterna ärfört med sighar att
frågantilläggsdirektivvåraarbetsmarknaden. lpå delargränsade tasav

kollektivavtalslösningar med-därDetåterkollektivavtal sägs attupp.om
olik-till dekanregelverketbl.a.viktiga fördelarför att anpassasgenom
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artade traditioner och förutsättningar kan råda i skilda branscher ochsom
företag, och det vidaresägs vi i vårt arbete skall utgå frånatt kollek-att
tivavtal i framtidenäven kommer spela betydelsefull roll föratt en att
reglera förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. En viktig
uppgift för enligt tilläggsdirektiven,är, kartlägga i vilkenoss att ut-
sträckning kollektivavtal har träffats på de områden utredningsupp-som
draget och reda på det har funnits någraatt ta hinder föravser träf-om
fande kollektivavtal. I tilläggsdirektiven betonas detav avslutningsvis att
tilläggsdirektiven avseddaär komplettering till det tidigare givnasom en
uppdraget och inte förändring utredningens inriktning.som en av

12 .2. Gällande rätt

Anställningsskyddslagen utgår från den normala anställningsfonnenatt är
tillsvidareanställning, och den vid domstol påstår anställningensom äratt

karaktär har enligt fast praxis bevisa detta.av Viden annan tillsvida-att
reanställning anställningstiden inteär bestämd förhand. Anställningen

i principär avsedd löpa tills vidare någonatt förhand be-utan annan
stämd tidsbegränsning arbetstagarenän kan bli skyldigatt lämnaatt an-
ställningen han uppnår pensionsåldem,när och det krävs också någon sär-
skild åtgärd, uppsägning, från någonderat.ex. sida fören partens att an-
ställningen skall upphöra. För arbetsgivaren skall ha möjlighetatt att en-
sidigt avsluta anställningsförhållandet krävs det i princip han kan visaatt

han har åtminstone saklig grund föratt uppsägning. I uppsägningssitua-
tioner får vidare reglernaparterna uppsägningstid respitgenom om atten
försöka ordna sin framtida situation.

I vissa i anställningsskyddslagen särskilt uppräknade fall det dock tillå-är
träffa avtal tidsbegränsadtet att anställning. Dessutom det tillåtetom är

avtala provanställning. Detatt karakteristiska för tidsbegränsadom en
anställning anställningenär i princip avsedd pågåatt baraär vissatt en
förhand bestämd tidsperiod. Vid tidsperiodens utgång upphör anställning-

det krävs någonutan uppsägningatt och kraven saklig grund.utan

Det kan här tilläggas länsarbetsnämnd kan vid vite förbjudaatt en en ar-
betsgivare träffa avtal tidsbegränsadatt anställning i de fall därävenom
sådan anställning tillåten enligtär anställningsskyddslagen 14 § främjan-
delagen. Länsarbetsnämnden får föreläggaockså arbetsgivare vidatten
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tidsbegränsade anställningarförekomstenuppgifter bl.a.vite lämna avom
§ främjandelagen.7

avtaltillåtet träffaanställningsskyddslagenfall enligtföljande detI är att
§.anställning 5tidsbegränsadom

arbete, föranledseller visst detviss tid, vissAvtal för säsong om av
beskaffenhet.särskildaarbetets

praktikarbete eller feriearbete.vikariat,Avtal för viss tid avsersom
månader två år,undersammanlagt högstför viss tid, dockAvtal sex

arbetsanhopning.föranleds tillfälligdet avom
skall börjatill dess arbetstagarengäller för tiden väm-Avtal4. som

skalljämförlig tjänstgöring,därmedpliktstjänstgöring eller somannan
månader.pågå än tremer

efter pensionering, arbets-anställningtidAvtal för viss omavsersom
skyldighet avgå frånmedförålderuppnått denhar atttagaren som

sådan avgångsskyl-någonålderspension eller,anställningen med om
år.fyllt 67harinte finns, arbetstagarendighet när

uthyrningarbetsförmedling och1991746 privatEnligt lagen av ar-om
hyraarbetsgivarefårarbetsförmedlingslagenbetskraft attsom avseren
fallanställning i detidsbegränsadträffa avtalarbetskraft dock inteut om

arbetsgivare får intesådantredje punkterna. Enförsta ochisom avses
kollektivavtal harGenompunkten.9 § andraheller provanställa som

emel-arbetstagarorganisation kan detcentralslutits eller godkänts av en
arbetsfönnedlingslagenfrånavvikelseri hänseendenlertid dessa göras

arbets-tillsynarbetsmarknadsstyrelsen§.ll Det utövar överär attsom
få de§, styrelsen harefterlevs 12 ochförrnedlingslagen rätt att upp-

§. Styrelsen kan13för tillsynenhandlingar behövslysningar och som
deneller förbudföreläggandenockså vitessanktionerademeddela mot

begränsning-föreslagitsnyligen§. harlagen 14 Detbryter attmotsom
skallför tidanställa begränsadiarbetsförmedlingslageni rätten attarna

särskiltSOU 1992116,1993 sefrån med juliavskaffas och den l
ff..särskilt 28l992932l8,106 ff., och s.prop.s.

tidsbegränsaarbetsgivaren arbetstagaren kommerOm och överens attom
tillå-anställning intefall tidsbegränsadi något däranställningsavtal ärett

tidsfristerinom vissaarbetstagarenanställningsskyddslagen, kanenligtten
domstol domsto-till och begäratredje styckena40 § ochse andra att

vidaretills 36 § förstagällaanställningsavtalet skallförklararlen att
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stycket. Han dåkan också begära domstolen interimistiskt, dvs. för ti-att
den till dess tvisten har slutligt beslutaravgjorts, anställningen skallatt
bestå, med uppbära lön tidsbegränsningen i anställ-rätt att trotsm.m.,

36ningsavtalet § andra stycket. En otillåten tidsbegränsning såledeskan
föra med sig anställningen domstolsbeslut omvandlas tillatt ettgenom en
tillsvidareanställning, arbetsgivaren kan ensidigt frigöra sig från isom
princip bara han kan visa det finns saklig grund, arbetsbristatt t.ex.om

uppkommer på grund arbetsuppgifterde anställningen harattsom av som
slutförda.äravsett

När kollektivavtalsbunden arbetsgivare träffar avtal tidsbegrän-etten om
sad anställning eller provanställning för arbete med kollektiv-som avses
avtalet, skall han underrätta den berörda lokala arbetstagarorgani-snarast
sationen anställningsavtalet, anställningstiden minst månadärom om en
28 §. Genom denna ordning har den kollektivavtalsbundna organisatio-

möjlighet vaka arbetsgivaren inte träffar några otillåt-överatt attnen en
tidsbegränsade anställningsavtal.na

En tidsbegränsad anställning avsedd så automatisktär sägasagt att attsom
och uppsägning vidupphöra den bestämda tidsperiodens utgång, dvs.utan

vikariatetarbetet, slut. När det gällernär säsongen, vissaetc. tar mera
varaktiga tidsbegränsade anställningar har arbetsgivaren emellertid ålagts

iaktta vissa formella påminnerregler dem tillämpasskallatt som om som
tillsvidareanställning avslutas. Detta gäller tidsbegränsadenär anställ-en

ningar har i tolv månader under de två åren; iänvarat senastesom mer
fråga säsongsanställda gäller i stället månaders anställningstid.om sex
Beträffande sådana varaktiga tidsbegränsade anställningar måstemera ar-
betsgivaren skriftlig besked minst månad i förväg arbets-ett attge en om

inte fortsattkommer anställning; vid säsongsanställningtagaren att
skall beskedet minst månad innan den börjar 15 §.säsongenges en nya
Arbetsgivaren skall samtidigt också lokalavarsla den arbetstagarorgani-
sation arbetstagaren tillhör, och såväl arbetstagaren dennessom som or-
ganisation har till överläggning arbetsgivarenmed beskedeträtt om
30a §. En arbetstagare, har fått sådant besked, har vidareettsom en
lagfäst få skälig ledighet bibehållnarätt med anställningsförrnåner föratt

söka sig arbete 17 §.att ett annat

En arbetstagare på grund arbetsbrist fåtthar sluta sådansom av en mera
varaktig tidsbegränsad anställning har under år företrädesrätt till åter-ett
anställning på villkor tillsvidareanställd arbetstagare 25-samma som en
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27 §§. När det gäller bestämma eller vilka flera arbetstagareatt vem av
varaktigamed tidsbegränsade anställningar inte skall få fortsattmera som

arbete i arbetsbristsituation, gäller enligt anställningsskyddslagen inteen
några turordningsregler. Arbetsgivaren får i stället i princip fritt välja

villhan fortsatt anställning. Men den då inte får fortsattvem ge som an-
ställning får i stället företrädesrätt till återanställning påsagtsom en

villkor de tillsvidareanställda arbetstagare har sagtssamma som som upp
i turordning på gmnd arbetsbristen. Detta innebär bl.a. deävenattav- -

tidigare hafthar tidsbegränsade anställningar kommer imed densom
turordning skall det vid återanställning finns fleraupprättas närsom som

företrädesrätt.har Enligt anställningsskyddslagen skall denna turordning
så arbetstagare med längre sammanlagd anställningstid fårupprättas att

företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Och här kan
således arbetstagare tidigare visserligen bara har haft tidsbegrän-en som

anställningarsade har lång sammanlagd anställningstid få fö-men som en
reträde till tillsvidareanställning framför tidigare tillsvidarean-en ny en
ställd arbetstagare med kortare anställningstid.

Det sagda har tagit sikte det fallet den har tidsbegränsadattnu som en
anställning inte får fortsatt anställning grund arbetsbrist dennärav
bestämda tidsperioden En tidsbegränsadlöper anställning kan emel-ut.
lertid också i förtid, dvs. för föreupphöra den bestämdasägas attupp
tidsperiodens utgång, grund arbetsbrist, har avtalatpartema attav om
sådan fårförtida uppsägning ske. Blir det aktuellt flerasägaatt ar-upp

några i förtid frånbetstagare, tidsbegränsade anställning-sägs uppvarav
tidsbegränsadtorde de har anställning placeras iäven in turord-ar, som

tillsvidareanställdaningen bland vid vilkade urvalet arbetstagareav som
skall dock vadjämför arbetsdomstolen uttalar domskälsvis isägas upp
rättsfallet AD 1985 31.nr

Som tidigare det enligt anställningsskyddslagenockså tillåtetnämnts är att
avtala provanställning må-6 §. Prövotiden får dock högstom vara sex
nader. Här avsikten normalt skall iär provanställningen överatt en
tillsvidareanställning den Genombestämda prövotiden gårnär prövo-ut.
tiden får möjlighet lämpligt fortsättabedöma det ärparterna attatten om
anställningsförhållandet Arbetsgiva-under obestämd tid, dvs. tills vidare.

kan sig fortsatt anställning han denmotsattat.ex.ren attom prov-anser
anställde olämplig för Arbetsgivarensär arbetet. skäl för inte låtaatt
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provanställningen i tillsvidareanställning kan dock inteöver prövasen
rättsligt enligt anställningsskyddslagen.

Om något inte har avtalats, får provanställning avbrytasannat ävenen
före prövotidens utgång. Om ingenderadäremot har beskedparten gett

något vid prövotidens utgång, går provanställningenannat senastom
automatiskt i tillsvidareanställning. Det således baraöver ären om ar-
betsgivaren eller arbetstagaren inte vill anställningen skall fortsättaatt

besked måstedetta lämnas till prövotidennärmotparten senastsom om
Ärgår det arbetsgivaren vill avbryta provanställning i förtidut. som en

vill förhindraeller provanställningen går i tillsvidareanställ-överatt en
ning vid prövotidens utgång, måste minsthan två veckor i förväg lämna

underrättelse detta till arbetstagaren och samtidigt varsla arbetsta-en om
lokala arbetstagarorganisation. Såväl arbetstagaren dennesgarens som or-

ganisation har till överläggning med arbetsgivaren beskedeträtt om
31 §.

Det bör det tillåtet kollektivavtal,poängteras är haratt att genom som
slutits eller godkänts central arbetstagarorganisation, avvikel-göraav en

från bl.a. reglerna i §5 i fall tidsbegränsadvilka anställning ärser om
tillåten eller 6reglerna i § huruvida och under vilka förutsättningarom
provanställning tillåten 2 § stycket. Genomandra sådanaär avtal detär
således möjligt avtala tidsbegränsad anställning elleratt attom provan-
ställning tillåten i vidare mån lagenvad medger. I sådant fall fårär än
den kollektivavtalsbundne arbetsgivaren också tillämpa avtalet på arbets-

inte medlemmar i den avtalsslutande organisationen,är dvs.tagare som
med sådana arbetstagare avtala tidsbegränsadäven anställning it.ex.om

fallde där detta tillåtet enligt avtalet 2 § femte stycket. Genomär nu
avsedda kollektivavtal kan det emellertid i förhållande till vad lagen med-

föreskrivas inskränkningar i träffa avtal tidsbegränsadrätten attger om
anställning eller provanställning. Sådana avtal bygger också oftast, ut-
tryckligen eller underförstått, den avtalsbundne arbetsgivaren skallatt
tillämpa avtalet alla arbetstagare han anställer, alltså ävensom ar-
betstagare inte medlemmar i den avtalsslutande organisationen.ärsom
Om arbetsgivaren i sådant fall träffar avtal tidsbegränsadett ett om an-
ställning eller provanställning med oorganiserad arbetstagare dettanären

tillåtet enligt lagen, kan såledeshan dömas betalaär skadestånd tillatt or-
ganisationen för kollektivavtalsbrott, tidsbegränsningen otillåtenärom
enligt det restriktiva avtalet.mera
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tilläggas enligtDet kan här det 1974 års anställningsskyddslag inteatt var
vidtillåtet använda tidsbegränsad anställning tillfällig arbetsanhopningatt

huvud använda provanställning. Föreller arbetsgivarenöver tagetatt att
tidsbegränsad anställning vidskulle kunna använda tillfällig arbetsanhop-

eller provanställning han således haning kollektivavtaltvungen att ettvar
1982tillät detta. Först års anställningsskyddslag rättentogsgenomsom

avtala provanställning och tidsbegränsad anställning vid tillfälligatt om
i införandet 1982arbetsanhopning in lagen. Vid års anställnings-av

kollektivavtalskyddslag lämnades emellertid de avvek från lagensom
jämför övergångsbestämmelsemalagstiftaren däremotorörda tillav

medbestämmandelagen, varigenom det föreskrevs kollektivavtal,att som
före ikraftträdande,ingåtts lagens skullehade verkan i den månutanvara

innefattade avvikelse från lagens regler.avtalet

gäller tidsbegränsade anställningar vidNär det myndigheterna under re-
affärsverken, vid de allmänna försäkringskassomageringen, ochutom

förutom anställningsskyddslagenstillämpas regler särskild tidsbe-en
gränsningsförordning 19911750, 2 § första stycket anställnings-se

6 §skyddslagen och 2 kap. lagen offentlig anställning. Förordningenom
innebär dock inte någon inskränkning i den tidsbegränsa anställ-rätt att
ningar följer anställningsskyddslagen eller särskilda föreskrif-som av av

regeringen kan meddela. Enligt förordningen får anställningter som en -
lärare, assistent eller vidinte högskoleenhet be-avser amanuenssom -

till gälla för bestämd tid eller tills vidare längst till vissgränsas att en en
i följande fall.tidpunkt

fårArbetstagaren verksledande eller därmed jämförlig ställning.en
2. Arbetstagaren viss arbetstagare.ersätter en

för tillfälligArbetstagaren anställs arbetsanhopning och anställ-en
månader.ningen beräknas högstvara sex

4. anställs för kortvariga perioder.Arbetstagaren enstaka,
Arbetstagaren anställs för föreskriven, tidsbestämd aspirant- elleren

utbildning vid myndigheten.annan
liar uppnått pensionsålderArbetstagaren den gäller för anställ-som

ningen.
7. Det finns beslut myndigheten skall upphöra eller genomgåett attom

omfattande omorganisation inom två år.en

En anställning för tillfällig arbetsanhopning enligt tredje får för-punkten
i anslutning till förden upphör huvudsakligen arbetsupp-attnyas samma
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gifter det finns särskilda för det. En sådan förnyelsebara skälnär av an-
ställningen får gång.baragöras en

tidsbegränsningsförordningenI finns det vidare vissa bestämmelser som
innebär inte lämna beskedarbetsgivaren behöver eller varsel i alla deatt
fall krävs enligt anställningsskyddslagen.där detta

l Kollektivavtal2 .3
.

12.3.1. Inledning

år 1977,Anställningsskyddskommittén, tillsattes utförde omfat-som en
tande undersökning bl.a. kollektivavtal bestämmelser visstids-medav om
anställning vid tillfällig arbetsanhopning arbetstopp och provanställning,
kollektivavtal uppenbarligen i de flesta fall hade träffats bak-motsom

1974 års tillät sådanagrund anställningsskyddslag anställningarav som
bara kollektivavtal hade träffats. Undersökningsresultatet presentera-om

i särskild utredningsrapport 19802 pådes Ds A tvåhundra si-överen
dor. Den undersökning kommittén utförde intedock särskilt in-som var
riktad på frågan vilka villkor uppställdes i kollektivavtal förom som an-
vändning provanställning respektive visstidsanställning vid tillfälligav
arbetsanhopning. Inte heller koncentrerades intresset kring frågan om
vilken tid anställningsfonnema tillåtnade nämnda enligt kollektivav-var
talen. De statistiska uppgifter kommittén lät inhämta exempelvissom ger
inte något hur lång tid anställningamabesked har varat.om

befinnerI den situation vi i dag den dispositivadvs. lagennäross, nu-
tillåter såväl visstidsanställning vid tillfälligprovanställningmera som ar-

naturligtvisbetsanhopning med vissa tidsbegränsningar, deär nyss
frågorna kollektivavtalsregleringnämnda från lagen avvikandeom av

intresse. Vissa intressanta visser-uppgifter i dessa hänseenden kanstörsta
ligen utläsas alltsådet material kommittén har redovisat ochav som som

förhållandena i slutet 1970-talet.avser av

framgårDet sålunda tidsgränsenden vanligast förekommande vidatt an-
ställning för tillfällig LO-områdetarbetsanhopning månader,trevar

SAF-PTK-avtalet inte någon tidsgräns 19816innehöll Ds Aattmen s.
103. företagFör där 6 3 miljonerde drygt arbetstagareprocent av som
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kollektivavtalsundersökningen omfattade gällde vidare kollektivavtaletatt
den fackligaanställning för arbetstopp organisationenmedgav bara om

19816 44. Den tidrymd inom vilkensitt samtycke Ds A s. provan-gav
LO-området utgjorde i allmänhet månader,ställning tillåten trevar

tillåtna tidrymden för sådan anställning tjänste-och den vanligen var
19816 109.mannaområdet månader Ds kommitténA Avs. en avsex

framgå följande bilaga 3 till 1981 6. Hälf-upprättad tabell Ds Asynes
LO-områdetundersökta arbetstagare berördes kollektiv-allaten av av

förutsättningprovanställning bara under fackli-avtal medgav denattsom
organisationen lämnade sitt godkännande ocheller andra särskildaattga

villkor uppfyllda. Motsvarande andel för det privata tjänstemannaom-var
rådet 76 på offentliga uppgickoch den sektorn andelen tillprocent,var
57 procent.

svårtDet med stöd det material kommittén harär sagt attsom av som re-
dovisat fram till uppgifter i månkomma några exakta vad det vidom
1970-talets slut fanns kollektivavtal inskränkte möjligheterna tillsom

tillfälligprovanställning och visstidsanställning vid arbetsanhopning i
förhållande till reglering 1982den sedermera kom införasattsom genom
års anställningsskyddslag. övergripande bildenMen den står helt klar På

mycket betydande del arbetsmarknaden gällde grund kollek-en av av
tivavtal inskränkningar tillåtnai den anställningstiden ocheller särskilt
uppställda villkor, exempelvis fackligt samtycke.

Såsom framgått vad tidigare lämnades kollektiv-de gällandesagtsav som
avtalen orubbade 1982 års anställningsskyddslag infördes; avtalennär
skulle förstlöpa vid årsskiftet 198283. När lagen infördes pekades detut

särskiltdock det här genomgående fråga kollektivavtals-att var om
föreskrifter hade kommit till i läge statsmakterna ställningnärett togsom

uttryckliga lagregler i hänvisade fråganoch till arbetsmark-ämnetmot
nadspartema för lösas i kollektivavtal i in-det och medatt samt att nu -
förandet den lagen gällde andra förutsättningar att stats-av nya genom-

i principfrågamakterna hade intagit den ståndpunktenmotsattasamma
19818271 jämför 19818211 19prop. 111, AU ff..ävens. s.

1986l tidskriften Lag Avtal 9 32 ff. har HenningAnn inr s. en ar-
tikel redovisat resultaten kollektivavtalsundersökning har ut-av en som
förts istudent juridik vid Lunds universitet, Gustafsson,Eva såsomenav

iexamensarbete civilrätt. Redovisningen kollektivavtalsregleringavser av
provanställning, och undersökningen omfattar 83 riksavtal LO-SAF-
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området i den lydelse avtalen hade år 1985, dvs. år efternärmare dettre
provanställarätten under månader infördesatt att i anställnings-sex

skyddslagen. Utfallet undersökningen kan sammanfattas i följandeav ta-
bell. Tabellen medär redaktionella justeringarsmärre hämtad från Ann
Hennings artikel; beträffande uppgifterna antalet arbetstagareom synes
det finnas felräkning eller felskrivning avseende 10 arbetstagare.en

Regleringens Företagart Arbetstagare
antal % antal %

Automatisk provanställning 1 593 3 % 22 000 3 %
Provanställning enligt LAS 23 167 47 % 118 825 14 %
tillåten

tillåtenProvanställning 18162utan 37 % 310 896 35 %
fackligt godkännande men
med andra villkor
Provanställning tillåten bara 6659 13 % 428122 49 %

fackligmed godkännande i
det enskilda fallet
Provanställning utesluten - - - --
TOTALT 49 581 100 % 879 853 101 %
Uppgifterna hur mångaföretag och arbetstagare berörs hämtadefrånär SAF.om som

Tabellen visar hälften företagen LO-SAF-områdetatt på grundav av
kollektivavtal bundna inskränkningar i provanställarätten ivar av att
förhållande till anställningsskyddslagen. Inskränkningama berörde när-

85 arbetstagarna LO-SAF-området. Beträffandeprocentmare av
ungefär hälften arbetstagarna kunde provanstälhiing bara ske medav
fackligt samtycke i det enskilda fallet.

I sin artikel diskuterar Ann Henning också vilka förändringar kollek-av
tivavtalen hade skett i förhållande till den undersökning anställ-som som
ningsskyddskommittén utförde förhållandenaavseende innan provan-
ställningsrätten fördes in i anställningsskyddslagen. De kollektivavtal som
tillät eller föreskrev automatisk provanställning hade minskat drastiskt.
Detta berodde främst Svenska Transportarbetareförbundet hadeatt

dennaövergett avtalskonstruktion och i stället anslutit sig till regleringen
i anställningsskyddslagen. Färre företag tidigare,än andelstörremen en

arbetstagarna, berördes avtal tillät provanställningav med andraav som
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berodde främstfackligt godkännande. Detta de avtal påvillkor än att
år 1985arbetsplatser tidigare uteslöt provanställning tillät det,större som

således skett uppmjukning i avtalenvillkor. Här hade detmed enmen
arbetstagarsidan hade inte behövt sträcka sigjämfört med tidigare, men

omfattades avtallagstiftaren hade gjort. Denlika långt grupp som avsom
fackligt godkännande i det enskildatillät provanställning bara medsom

år 1982.genomgått några förändringar efterinte hafallet tycktes större
provanställning fanns det inte längre årkollektivavtal uteslötNågra som

1985 provanställning, uppställde1985. Avtalen medgav år andramen
anställningsskyddslagen, i fråga prövotidens längd.villkor än t.ex. om

i sin artikel det kanske anmärknings-Henning konstaterarAnn att mest
undersökningen LO-SAF-områdetresultatetvärda är merpartenatt avav

för provanstållningavtal ställde kravomfattades änsträngaresom uppav
områdetför övrigt hela det kommunaladetta gälldevad lagen ävengör

privata tjänstemarmasektom. Kollektivavtalendel denoch stor aven
funktion jämförHenning, så bytthade, fortsätter Ann sägaatt om man

1982efter 1982 års anställningsskyddslag. Före årtiden före ochmed
tidsbegränsad anställning regelmässigt lätt-kollektivavtalinnebar ett om

efter år 1982 innehållerarbetsgivaren jämfört med lagen,förnader men
skärpning lagens regler. Undersökningen vi-kollektivavtalen oftast en av

LO-sidan så fanns egentligendet gäller riksavtal på detnärattrentavsar
arbetsgivaren lindrigare regler provanställ-avtal med föringa kvar om

anställningsskyddslagen.ning än

År delar arbetsmark-1985 övergripande bilden betydandeden avvar
årsföre ikraftträdandet 1982således i densammanaden huvudsak avsom

inskränkningar i möjligheten förgälldeanställningsskyddslag detnär ar-
månader.använda provanställriing underbetsgivarna att sex

möj-till inte varitutredningstid har stått buds,har, med denDet osssom
undersökningfullständiglika omfattande ochligt genomföraatt aven

anställningsskyddskom-kollektivavtalsförhållandena i dag den somsom
Vi i stället fått koncentreramittén utförde sin tid. har oss en mera

kollek-haft till syfte redabegränsad undersökning har att ta omsom
någonpå arbetsmarknaden itivavtalsförhållandena betydande delar av

förhållande till den övergripandeväsentlig mån har förändrats imera
anställningsskyddskommitténs undersökning Den under-bild ger.som

provanställning tyderHenning redovisar rörandesökning Annsom
i till så-inskränkningar möjlighetenövergripande bilden rörandedenatt
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anställningar inte förändrats någondana hade i väsentlig mån ännumera
ungefär efter ikraftträdande.år den lagens Frågan kan därför sä-tre nya

tio åri första hand det ungefär har förflutit sedannärvara omgas nu,
lagen i kraft, några förändringar.den trädde har skett störrenya

Provanställning12.3.2.

Beträffande provanställning efter begränsad undersökningkan fö-en av-
följande på LO-områdetreliggande kollektivavtal har för-barasägas-

beträffandehållandena de tio förbunden undersökts.största

anställda finns några särskildaFör statligt det inte kollektivavtalsregler
provanställning här anställningsskyddslagens regler tillämpaskanutanom

Cirk. 1990fullt SAV A 5. För vissa statsanställda finnsut grupper av
det också särskilda författningsbestämrnelser aspiranttjänstgöring.om

Enligt avtalen allmänna anställningsvilllcor för anställda kom-inomom
förekomma,och landsting får provanställning arbetsgivarenommuner

finner nödvändigtdet grund särskilda omständigheter. Förhandlingav
§enligt ll medbestämmandelagen skall dock innan beslutäga rum om

provanställning får fattas.

SAF SIFSALFCF/I-ITFEnligt avtalet mellan och allmänna anställ-om
ningsvillkor för privatanställda får provanställningtjänstemän äga rum
under månader. I förhållande till anställningsskyddslagenhögst finnssex

emellertid antal särreglerdet ett
Tjänstemannens kvalifikationer inom befattningsområdet skall vara-

skalloprövade eller det eljest finnas särskilda skäl kvalifika-prövaatt
tioner arbetsförutsätmingar bakgrundoch arbetsuppgiftemasmot av
särskilda eller långtidsarbets-krav tjänstemännen handikappad,äratt
lös eller i clearingregister.Trygghetsrådetsupptagen
Om praktisktdet möjligt berörda tjänstemannaklubbenbör denär-
underrättas innan provanställningsöverenskommelse träffas.
Frågan huruvida bestå i företagprovanställningsrätten skall kanett-

till föremål för överläggningarpartskontakter, i sista hand igöras
Tjänstemarknadsnämnden SAF-PTK.

Beträffande LO-området följande förbundsområden undersökts.har

SvenskaByggnadsarberarqförbundet fårProvanställning ske tillupp sex-månader, förutsatt det anställning skall kunnasig överiröratt somom en
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tillsvidareanställning; objektsanställning alltså utesluten.ären
Provanställning får dock inte anordnas beträffande lärlingar och
arbetstagare tidigare har varit föranställda arbete likartat slag ochsom av
under förutsättningar inom företaget eller koncernen under minstsamma sex
månaderde två åren.senaste

Svenska Elekrrikerförbundet Om arbetssökandeskvalifikationer ochen-arbetsförutsätmingar exempelvis anställningens specialistnatur eller arbets-
sökandens eventuella anpassningssvårigheter bedöms böra särskilt prövas

bakgrund det krav det tilltänkta arbetet fårställer, provanställningmot av som
ske för högst fyra månader. Parterna bestämmelsenär överens skallattom
förstås så provanställning undantagsätt och inte regel. Vidär uppsäg-att
ning under provanställningstiden gäller det månadsuppsägningstid.en

Svenska Fabrilcsarbetareförbundet Enligt avtalen med SAFs Allmänna-Arbetsgivarförbund kan provanställning ske bl.a. för möjligheternaökaatt att
sysselsätta eljest svårplacerad arbetskraft, dock för högst månader ochsex
bara under förutsättning avtalet med den enskilde godkänns den lokalaatt av
fackliga organisationen; enligt det motsvarandeavtalet för buteljglasindustrin

provanställningstiden högst månader.är enligtAven avtalet för byggnads-tre
ämnesindustrin krävs det i varje särskilt fall det först träffas överens-att en
kommelse mellan företaget och den lokala fackliga organisationen för att en
provanställning skall kunna komma till stånd. Provanställningssituationema
beskrivs i det avtalet påminner SAF-PTK-avtalet.sätt Prövoti-ett som om

fården högst månader.vara sex

Handelsanställdas Förbund Avtal träffaskan provanställning i högstom-månader. Den lokala fackliga organisationen skall underrättas så-tre när ett
dant avtal har träffats liksom i det fallet provanställningen inte går iöveratt en
tillsvidareanställning. Vid sjukdom kan enskildade avtalaparterna om en

förlängningmotsvarande provanställningsperioden.av

Hotell- och Restauranganställdas Förbund För arbetstagareutan en ome--delbart föregåendeanställning huvudregeln anställningenär inleds medatt en
veckors provanställning, inte har kommit någotöverenssex om man om

För arbetstagare just har sig från anställningannat. sagtsom upp en annan
och saknar yrkesvana för befattningen kan avtal träffas provanställ-som om
ning under högst månader. Vid behov kan det träffas lokal överens-tre en
kommelse provanställning i fall.andraom

SvenskaLivsmedelsarbetareförbundet Innan arbetsgivaren träffar avtalett-provanställning, skall det träffas överenskommelse med den lokalaom en
fackliga organisationen i varje individuellt fall. Prövotiden böri normalfallet
inte överstiga månader.tre

SvenskaMetallindustriarbetareförbundet- Vad först gäller verkstadsavtalet
uttalas det där generellt vissa avtal anställning för begränsad tidatt om -däribland provanställning -i det enskilda fallet får träffas baramed stöd av en
lokal överenskommelse. Samma finnsregler i stål- och metallavtalet, avtalet
för bilverkstädema avtalet för och mekaniska verkstäder. l avtaletsamt svets-
för ferrolegeringsverk de tilläggen det skall finnasgörs sociala, medicins-att
ka eller andrasärskildaskäl och provanställningstiden inte får överstigaatt tre
månader.

LagensSvenskaPappersindustriarbetareförbttndet provanställningsregler-tillämpas, arbetsgivaren skall dessförinnan ha förhandlat enligt §llmen
medbestämmandelagen.
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Svenska samtliga förbundets avtalTransportarbetareförbunder Enligt-åkerier. gummiverkstäder, bärgningsföretag,buss och taxi, bensinstationer,
bevakningsföretag anställaspåoch stuveriarbete arbetstagaren dekan prov
första månaderna anställningstiden.sex av

träindustriavtalet fårSvenskaTräindusrriarberarefärbundet Enligt provan-- sågverksavtaletgäller la-ställning ske for tid högst månader.Enligttreen av
skall föregås förhandlingregler, dock provanställningsavtaletatt av engens

enligt § medbestämmandelagen.11

undersökningen LO-0mrå-Sammanfattningsvis kan beträffande avseende
det följande sägas.

område tillämpaPå transportarbetareförbundets kan lagreglemaman
Ävenfullt inom byggnadsarbetareförbundets område kan tilläm-ut. man

beträffande objektsanställdalagens provanställningsregler, dock intepa
inom företagetsådana tillsvidareanställda nyligen har arbetateller som

pappersavtalen pappers-eller koncernen. På områdena för ochmassa-
träindustriarbetare-industriarbetareförbundet och sågverksavtalet

begränsningenförbundet tillämpas också lagreglema, dock med den att
förhandlingprovanställningsavtalet i varje enskilt fall skall föregås av en

§ medbestämmandelagen.enligt ll

Så finns fyra förbundsområden elektrikerförbundet, Handelsanställ-det -
Restauranganställdas delvisFörbund, Hotell- och Förbund ochdas trä-

industriarbetareförbundet där provanställningstidens längd kortareär-
6 månader.lagens 3-4 månaderän mot

Slutligen förbundsområden fabriksarbetareförbundet,finns det tre -
metallindustriarbetareförbundetlivsmedelsarbetareförbundet och där-

förhållandeinnehåller begränsningen i till lagreglema,avtalen den att
får efter medgivandeprovanställningar inte anordnas den lo-änannat av

fackligakala organisationen.

tillåter längreInte något område generelltfinns det reglersom en
prövotid månader.än sex

sammanfattasUndersökningsresultaten LO-SAF-områdetkan beträffande
byggnadsarbetareförbun-i följande tabell, varvid det bör observeras att

dets avtal har hänförts till Andra villkor uppställs ochkategorin att
hänförtsHotell- Restauranganställdas avtal har tilloch Förbunds samma

kategori, fackligt vid längre prövotidersamtycke krävs äntrots att tre
månader.
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Företag ArbetstagareRegleringens art
% %antal antal

förutsättningar 304 34 % 916 8Samma 13 55 %som
LASenligt

6 229 16 319Fackligt samtycke krävs % 725 44 %
villkor 19 411 50 % 354 911 49uppställs %Andra

TOTALT 38 944 100 % 730 552 101 %
mångaföretag och berörs hämtadefrån SAFUppgifterna hur ochäraraetstagareom som
före den rådandelågkonjunkturen.förhållandena nuavser

två 66 procent företagen påvisar tredjedelar den under-Tabellen att av
kollektivavtalLO-SAF-området på grund bundnasökta delen ärav avav

i förhållande till anställnings-inskränkningar i provanställarätten att
93 påInskränkningarna berör arbetstagarna denskyddslagen. procent av

delen LO-SAF-området. Beträffande 44 arbetsundersökta procentav av
fackligt samtycke. beträf-provanställning bara ske med Barakantagarna

34 företagen kanfande 8 arbetstagarna och procentprocent av prov-av
i anställnings-anställning huvudsakligen i enlighet med reglernaske

undersökningen det inomskyddslagen. Den slutsats kan dras är attsom av
inskränkningar iLO-området fortfarande finns betydandehuvuddelen av

i förhållande till nuvarande lagreglema. Detprovanställningsrätten de
skulle ha blivitinte något skäl slutsatsenfinns att anta att annan, omen

förbundsornråden skulle ha undersökts.flera

tillåterungefär tio år efter det dispositiva lagreglerLäget i dag att som-
således påprovanställning månader infördes det, detunder är attsex -

privata delenområden den kollektivavtalsreglerade arbets-stora av av
provanställning ifortfarande inte möjligt användamarknaden är att ens

På LO-områdetmedger. finns det iden utsträckning lagensom numera
och andra, inskränkande vill-betydande utsträckning kortare tidsgränser

K-området principsåsom facklig och på PT gäller i detkor, samtycke, att
fåfinnas särskilda skäl för provanställning huvud skallskall överatt taget

ske.

skulle givetvis intressant fåMot den redovisade bakgrunden det attvara
på varför övergripande bilden kollektivavtalsförhållandenareda den av

1970-talet,inte förändrats påtagligt sedan slutethar trots attmera av nya
år frågan svår fålagregler infördes redan 1982. Men den är att ett enty-

vitsdigt på jämför Ann Henning, Var det någon med arbetsgi-attsvar
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fick laglig Lag 1986provanställa i Avtal 9 32 ff.rätt attvarna nr s.
Reinhold Fahlbeck, Employmentoch Protection Legislation and Labor

Union Interests BattleA Union for Survival i Stanford ofJoumal In-
ternational Law, Volume 20, 1984, f..Issue 314s.

Från arbetstagarhåll har anförts inte finns någotdet verkligt behovatt av
möjligheter till provanställning vad kollektivavtalsregleringenstörre än

på många håll har de lokalaredan möjlighet kommaparterna attger;
provanställning i de fall det finns verkligtdär behov.överens ettom

arbetsgivarhållPå saken Man det visstsätt.ett annat attser man menar
Åtminstonefinns behov ökade möjligheter till provanställning.ett av

finns det generellt behov provanställning i den utsträckning la-ett av som
Enligt arbetsgivamasmedger. mening har den kollektivav-gen numera

talsreglering redan fanns till provanställning fördes in inär rättensom
lagen då tilläts bestå förtoch med sig läget har konserverats,att trotssom

finns lagstiftarendet erkänt generellt behovatt ett av numera av provan-
iställning den utsträckning lagen tillåter. inteDet har varit möjligtsom

vid genomförda förhandlingar genomgripande sättatt ett mera anpassa
de kollektivavtalsreglerade provanställningsmöjlighetema till den lag-
reglering införts. Enligt arbetsgivamashar mening har arbetstagar-som

vid förhandlingarna på olika krävt kompensation försättparten att
med något arbetsgivarsidan intedetta, har velat tillmötes-som man
gå, eftersom den infördadär har lagstiftningen, varigenomattansettman
lagstiftaren tagit ställninghar till vad generellt rimlig nivå,ärsom en

ligga till förvidare borde kunna grund kollektivavtalsregleringutan av
provanställningsmöjlighetema.

Att de bakgrund den äldre lagstiftningen redan träffade kollektiv-mot av
avtalen i till vad tidigare varit och alltjämt det vanligaärmotsats som-

införandetvid arbetsrättsreforrner lämnades orubbade 1982 årsnärav -
lagstiftning infördes givetvis den omedelbara anledningen tillär att avta-
len fortsattkunde ha giltighet efter ikraftträdandetoch omedelbart ta
över de dispositiva lagreglema. intedock något direktDettanya, ger

frågan varför den övergripande bilden kollektivavtalsförhål-svar av
landena inte förändratshar påtagligt sedan slutet 1970-talet.mera av

Det finns inte någon anledning i fråga påståendet från arbets-sättaatt
givarhåll, vid förhandlingar försökt kollektivavta-haratt attman anpassa
len till den lagstiftningen. vidAtt arbetstagarparten förhandlingarnanya



28O Tidsbegränsad anställning och provanställning SOU 199332

har krävt någon slags kompensation för med på den föreslagnaatt an-
passningen, för arbetstagarsidan måste ha framstått försäm-som som en
ring träffaderedan och lagstiftaren orubbade kollektivavtal, fram-av av
står också naturligt.som

Om godtar detta arbetsgivarsidan har krävtsynsätt attman en anpass--
ning och motsidan för detta har krävt kompensation blir fråganatt sna--

varför arbetsgivarsidan inte har varit villig viss kompensa-rast att ge en
tion eller eljest driva förhandlingarna sådantatt sättett att en anpass-
ning kunnat uppnås. Det har inte varit möjligt komma fram till någotatt
objektivt och säkert på frågan.den Det kan finnas flera förklaringar.svar

förklaringEn givetvis arbetsgivarsidan kan haär delat motsidansatt
principiella uppfattning det inte finns något verkligt behovattom attav
utvidga de kollektivavtalsreglerade provanställningsmöjlighetema. Det

ocksåkan så andra frågor framståtthar angelägna förattvara som mera
arbetsgivarsidan vid förhandlingarna. förklaringarAndra kan ha göraatt
med arbetsgivarsidans ideologiska inställning. Man har inte varit villig att
betala extra för rättigheter lagstiftaren har sig vidareansettsom utan
kunna till oorganiserade arbetsgivare.ävenge

Sammanfattningsvis kan det utfommingensägas Övergångsbestäm-att av
melsema till 1982 års lagstiftning har utgjort den grundläggande förut-
sättningen för den i uteblivna förändringen provanställ-stort sett av
ningsmöjlighetema på kollektivavtalsregleradeden arbetsmarknaden, men

det inte har gått fastställa varför arbetsmarknadens inte i nå-att att parter
utsträckning har kollektivavtalenstörre till de möjligheteranpassatgon

till 1982provanställning års lagstiftning oorganiseradet.ex.som ger ar-
betsgivare.

12.3.3. Visstidsanställning vid tillfällig arbetsanhopning

m.m.

Vi har gjort begränsad undersökning föreliggandeäven kollektivav-en av
tal angående tidsbegränsad anställning. Vi har därvid främst koncentrerat

kollektivavtalsregler rörande visstidsanställning vid tillfälligoss ar-
betsanhopning eller arbetstopp.

För statligt anställda finns det inte några särskilda kollektivavtalsregler
visstidsanställning här kan anställningsskyddslagens regler till-utanom
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lämpas fullt Därjämte tillämpas, tidigare på det statliganämnts,ut. som
området särskild tidsbegränsningsförordning, inte innebär någonen som
inskränkning i tidsbegränsa anställningar enligt anställnings-rätten att
skyddslagen.

Inom kommuner och landsting kan anställningsskyddslagens regler iom
vilka fall tidsbegränsad anställning tillåten tillämpas fulltär ut.

Enligt SAF-förbundavtalen mellan olika och SIFSALFHTF allmän-om
anställningsvillkor för privatanstâllda fårtjänstemän arbetsgivaren ochna

tjänstemännen komma anställning för viss tid för avlastaöverens attom
tillfällig arbetstopp. Någon tidsgräns för sådan anställning har inteen en

avtalats, arbetsgivaren skall underrätta berörd tjänstemannaklubb imen
samband med sådan anställningsöverenskommelse träffas. Och denatt en
lokala tjänstemannaparten, eller PTK-förbund, kan med uppsäg-ett en
ningstid månader fördenna arbetsgivaren anställasäga rätttre attom upp
för avlasta arbetstoppar. Frågan anställningsrätten kan sedan bliatt om
föremål för förhandlingar mellan ioch, sista hand, överlägg-parterna
ningar i den s.k. Tjänstemarknadsnärnnden SAF-PTK.

Beträffande LO-området har följande förbundsområden undersökts.

SvenskaByggnadsarbetareförbundet Enligt avtalen med Byggforbundet-och Maskinentreprenörema kan lagens regler i fråga visstidsanställningom
vid tillfällig arbetsanhopning i huvudsak tillämpas. Däremot visstidsan-är

tillfälligställning vid arbetsanhopning tillåten bara under högst månadertre
årunder enligt avtalen VVS-Entreprenöremasmed Arbetsgivareförbundett

enligtoch glasmästeriavtaleL

SvenskaElektrikerfärbundet Lagens regler tidsbegränsadanställningom-kan tillämpas.

Svenska Fabriksarbetareförbundet Enligt avtalen SAFsmed Allmänna-Arbetsgivarförbund kan skriftligt avtal visstidsanställning tillfälligvidett om
arbetsanhopning träffas för högst månader bara förutsättningundersex att
avtalet enskildemed den godkänns fackligaden lokala organisationen;av en-
ligt det motsvarande föravtalet buteljglasindustrin den tillåtna tiden högstär

månader. enligtAven avtalet med Byggnadsämnesförbundet krävs det itre
fallvarje särskilt förstdet träffas överenskommelse fackligamed denatt en

organisationen för visstidsanställning vid tillfällig arbetsanhopningatt en
skall kunna komma till stånd.Aven här skall avtalet skriftligt och anställ-vara
ningstiden högst månader.vara sex

Handelsanställdas Färbund Enligt avtalen med Handelns Arbetsgivare--organisation tillämpas anställning för viss tid vid tillfällig ökning arbets-av
kraftsbehovet. Om tidsbegränsadanställning skall bringas föreupphöraen att
den tid vid anställningsavtalet, skall underrättelse härom lämnasavsettssom
från arbetsgivarens sida fjorton fråndagar och arbetstagarenssida vecka ien
förväg; arbetsgivarenfår dock inte lämna underrättelsesedan månaderhartre
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förflutit från anställningenstillträdande. Enligt det s.k. lageravtalet med Elek-
uiska Arbetsgivareforeningen gäller i huvudsak motsvaranderegler, dock att

anställning för visst arbete får tillämpas vid tillfälligäven ökning arbets-av
kraftsbehovet. På området för avtalet för Serveringspersonalmed Bageri- och
Konditoriarbetsgivareförbundet, liksom vad gäller området för avtalet för fri-
sörbranschen,kan lagensregler tidsbegränsadanställning tillämpas. En-om
ligt avtalen med ABFs Förhandlingsorganisation kan anställning ske
tillfälligt för visst uppdrag kortvarig natur.av

Hotell- och Restaurangansrâlldas Förbund Utöver vad följersom av an--ställningsskyddslagen får visstidsanställning tillämpas vid bl.a. tillfälligt be-
hov arbetskraft. För tidsbegränsadeanställningar gäller ömsesidigav en upp-
sägningstid fjorton dagar. anställningen skall upphöra före den tidom om

från början överenskommits.som

Svenska Livsmedelsarbetarefärbundet Lagens regler tidsbegränsadom--anställning kan tillämpas. Enligt avtalen med Livsmedelsbranschens Arbets-
givareförbund gäller dock ömsesidig uppsägningstid fjorton dagar viden om
tidsbegränsadeanställningar avbryts i förtid, inte kommer över-som om man

något annat.ensom

Svenska Merallindustriarbetareförbundet Enligt flestade förbundetsav-avtal, däribland verkstadsavtalet,kan avtal visstidsanställning vid till-ett om
fällig arbetsanhopning ingås bara med stöd lokal överenskommelse;av en
tidsbegränsad anställning skall också ingås skriftligen fåroch inte överstiga

månader. Enligt avtalet med SAF Allmänna Arbetsgivarförbund för tvåsex s
ferrolegeringsverk med ungefär 300 arbetstagare dock lagens bestäm-synes
melser tidsbegränsadanställning kunna tillämpas.om

SvenskaPappersindustriarbetareförbundet Lagens regler tidsbegrän-om-sad anställning tillämpas, arbetsgivaren skall dessförinnan ha påkallatmen
förhandling enligt §ll medbestämmandelagen.

Svenska Transpartarbetareförbunder Enligt samtliga förbundets avtal-buss och taxi, åkerier, bensinstationer, gummiverkstäder, bärgningsföretag,
bevakningsföretag och stuveriarbete kan arbetsgivareoch arbetstagareträffa
överenskommelse anställning för viss tid det finns behovnärom ett extraav
arbetskraft, den lokala fackföreningen, skall få kopia anställnings-som en av
beviset, har dock möjlighet begära förhandling tillsvidareanställning,att om

arbetstagaren regelbundet foranställs viss tid.om mera

SvenskaTräindusrriarbetareförbunder Enligt avtalen med Träindustriför--bundet Stoppmöbelindustrinsoch Arbetsgivareförbund visstidsan-synes
ställning vid tillfälligbl.a. arbetsanhopning begränsadtill högst må-trevara

Omnader. anställningen fortgår den avtalade perioden,utöver anställning-är
betrakta tillsvidareanställning. Vid upphörande anställningenatten som av

före den avtalade periodens slut gäller ömsesidig uppsägningstid tvåen om
veckor. På området för sågverksavtalet Sverigesmed Skogsindustriförbund
kan lagens regler tidsbegränsadanställning tillämpas, arbetsgivarenom men
skall dessförinnan ha påkallat förhandling enligt §ll medbestämmandela-
gen.

Sammanfattningsvis kan beträffande undersökningen avseende visstidsan-
ställning vid tillfällig arbetsanhopning inom LO-området följande sägas.
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för elektrikerförbundets, Handelsanställdas Förbunds,På områdena
livsmedelsarbetareförbundetsRestauranganställdasHotell- och Förbunds,

vid tillfälligvisstidsanställningtransportarbetareförbundets avtal kanoch
iförutsättningaråtminstonearbetsanhopning ske under som angessamma

transportarbetareförbundets område kan dockanställningsskyddslagen;
tillsvidareanställningförhandlingfackföreningen begäraden lokala om

tid. Påanställs för viss huvuddelenregelbundetarbetstagaren avmeraom
byggnadsarbetareförbundets område avtalen med Byggförbundet och

åtminstonesådan anställning också ske underMaskinentreprenörema kan
anställningsskyddslagen. Dettaförutsättningar i tordesom angessamma

för två ferrole-metallindustriarbetareförbundets avtalgälla enligtäven
ungefär 300 arbetstagare.geringsverk med

hela metallindustri-område och påfabriksarbetareförbundetsPå nästan
vid tillfällig arbetsan-område visstidsanställningarbetareförbundets kan

träindustriarbe-På ochmed fackligt samtycke.hopning bara ske pappers-
visstidsanställningvillkor föravtalsområden gäller andratareförbundens

enligt §måste förhandla llarbetsanhopning; arbetsgivarenvid tillfällig
anställningsavtal. Påträffar sådantmedbestämmandelagen innan han ett

för VVS- ochområde gäller enligt avtalenbyggnadsarbetareförbundets
visstidsan-enligt glasmästeriavtaletochkylinstallationsbranschema att

får för längre tidarbetsanhopning inte skeställning vid tillfällig än treen
enligt fabriksarbetareförbundetsgällerunder år. Dessutommånader ett

visstidsanställning vid tillfällig arbetsan-buteljglasindustrinavtal för att
månader fackligtunderhopning tillåten högstbara ävenär tre sam-om

anställningtill sådantycke ges.

visstidsanställning vid tillfälligkan beträffandeUndersökningsresultaten
tabell.LO-SAF-området sammanfattas i följandeinomarbetsanhopning
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Regleringens art Företag Arbetstagare
antal % antal %

Åtminstone förutsätt- 31873 82 % 373175 51%samma
ningar enligt LASsom
Fackligt samtycke krävs 5 295 14 % 282 466 39 %
Andra villkor uppställs 1 776 5 % 74 911 10 %
TOTALT A2 775 101 % 768 348 100 %
Uppgifterna mångahur företag och arbetstagare berörs hämtade SAFfrånom är ochsom

förhållandena före den rådandelågkonjunkturen.avser nu

Tabellen visar ungefär femtedel företagenatt på den undersöktaen av
delen LO-SAF-området på grund kollektivavtal bundna in-av ärav av
skränkningar i visstidsanställarätten vid tillfällig arbetsanhopningatt i
förhållande till anställningsskyddslagen. Inskränkningama berör ungefär
hälften arbetstagarna på den undersökta delen LO-SAF-området.av av
Beträffande 39 arbetstagarna kan visstidsanställningprocent vid till-av
fällig arbetsanhopning bara ske med fackligt samtycke. Det finns inte nå-

anledning undersökningsresultatenatt skulle ha förändratsgon anta att i
väsentlig mån, flera kollektivavtal på området hade undersökts.om

På relativt betydande del LO-området finns det således på grunden av av
kollektivavtal fortfarande inskränkningar i arbetsgivarens visstids-rätt att
anställa vid tillfällig arbetsanhopning i förhållande till den arbetsgi-rätt

generellt har enligt den ungefär tio år gamla och i detta hänseendevare
dispositiva anställningsskyddslagen. På PTK-området för privatanställda
tjänstemän kan arbetsgivaren visserligen i allmänhet visstidsanställa för

avlasta tillfällig arbetstopp tidsbegränsning,att dennaen utan rättmen
kan densägas lokala arbetstagarpanen, och i sådant fall tordeupp av ar-
betsgivaren inte ha visstidsanställarätt vid tillfällig arbetsanhopningatt

i den utsträckning detta tillåtet enligtär anställningsskyddslagen.ens Inom
den offentliga sektorn tillämpas i allmänhet anställningsskyddslagens reg-
ler.

I fråga anledningen till läget i dag det helaatt ungefärom li-stora ser
kadant före ikraftträdandet 1982 årsut anställningsskyddslag, lik-som av

frågai vad det kan ha förelegat för hinder för träffandesom om kol-av
lektivavtal bättre ansluter till den lagens regler, kansom motsvarandeett

beträffande provanställning föras. Vi fårresonemang därför hänvisasom
till vivad i detta hänseende har anfört i föregåendenärmast avsnitt.
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Utländsk12.4. rätt

Nordisk12.4.1. rätt

Inledning12.4.1.1.

anställningsskyddlagstiftningnågon allmänfinns det inteDanmarkI om
tids-lagreglernågra allmännadå inte hellerfinns detföljaktligenoch om

lagregler finns däre-Sådanaprovanställning.anställning ellerbegränsad
Norge.i Finland ochmot

Finland12.4.1.2.

behovingås arbetetsanställning fårtidsbegränsadAvtal art, avomom
jämförlig omständighetnågon därmedpraktik ellerellervikariat annan

ocksåanställningtidsbegränsadviss tid. Därutöveravtal för ärförutsätter
anledning harmotiveradnågonarbetsgivaren hartillåten somannan,om

utfö-skallmed det arbeteverksamhet ellermed företagetssamband som
anställning dettillåtet tidsbegränsa ärvidareDet att om ar-enansesras.

arbetsgiva-helt oberoendeskäldetönskarbetstagaren är avsomavsom
tidsperiodensvid avtaladedenanställning upphörtidsbegränsadEnren.

tidsbegränsaduppsägningstid. Har emellertidföregåendeutgång an-utan
anställningeninte tillåtet,fall där dettaiställning äranvänts ett anses

vidare.gälla tills

möj-dettidsbegränsad anställningtillsvidareanställning ärsåvälVid som
allmänhetPrövotidens maxirnilängd iprövotid.avtala ärligt treatt om en

arbetsgivaren ord-högst månaderkanPrövotidenmånader. vara sex om
utbildning prövoti-för Underarbetstagaren.arbetsanknutensärskildnar

Hävning får dockuppsägningstid.hävasanställningsavtaletfården utan
grunder.syfte på osakligadiskriminerande elleriinte ske annars

Norge12.4.1.3.

tidsbe-tillåtlighetenreglerarbetsmiljölagen finnsnorska detdenI avom
ochpraktikarbeteanvändas föranställning. Sådan fåranställninggränsad

arbetetsbaraanvändasTidsbegränsad fårvikariat. anställning omannars
dåtilsier det. Det kandet nårkräver arbeidets karakterkaraktär vara
anställsbyggnadsarbetareklart säsongsbetonat arbete,fråga somt.ex. om

utredningsuppdragprojekt,eller avgränsadevisst bygge andraför ett om
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eller liknande speciell karaktär. En tidsbegränsad anställning upphörav
vid den avtalade tidsperiodens utgång föregående uppsägning. Harutan
emellertid tidsbegränsad anställning i fall där dettaanvänts inte ärett
tillåtet, gäller anställningen tills vidare.

Det tillåtet skriftligt avtalaär bestämd prövotid. Men inteatt om en ens
under prövotiden har arbetsgivaren någon helt fri uppsägningsrätt. Det
krävs nämligen enligt den norska arbetsmiljölagen uppsägningatt en
under prövotiden grundar sig arbeidstagerens pålitelighet, tilpasning
eller faglige dyktighet, och arbetsgivaren måste kunna visa på de faktiska
omständigheter han grundar sin bedömning på. För dennasom att upp-
sägningsregel skall kunna användas krävs det dessutom uppsägningenatt
sker sådant anställningen skallsätt upphöra inom månaderett att sex
från anställningstillfället.

12.4.2. Lagstiftning inom EG-länderna

Här skall det lämnas kortfattad redogörelse för lagstiftning rörandeen
tidsbegränsad anställning inom EG-ländema; förhållandena i Danmark
har tidigare berörts. Avsikten med framställningen inte i varjeär de-att
talj precisera vad i dag gäller inom EG-ländema. Redogörelsen byg-som

för övrigt främst översikt rörande tidsbegränsad anställningger en
har publicerats år 1988 i European Industrial Relations Reviewsom

1988 [december] 179, 20 ff.. Avsikten äri stället i första handnr s. att
visa med vilka rättsliga tekniker frågan tidsbegränsad anställning harom
reglerats inom EG-ländema. Framställningen kan provkartases som en

vilka möjliga det finnsöver vägar rättsligt reglera tidsbegränsadeatt an-
ställningar.

IBeIgien ställs intedet några krav i vilka fall tidsbegränsadupp an-
ställning får användas. En tidsbegränsad anställning tillåten underär
längst två år. Om anställningen förnyas eller tidsgränsen överskrids,om
går anställningen i tillsvidareanställning.över Det tillåtet medären att
arbetstagarens fackligaoch den organisationens samtycke förnya tids-en
begränsad anställning, det finns särskilda skäl, såsom tillfälligom en
ökning arbetsmängden eller sedvana inom hamnverksarnhet. Enav t.ex.
tidsbegränsad anställning kan avslutas i förtid är överensparternaom om
det eller vid misskötsamhet. I andra fall avskedande otillåtet.är En ung
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pågåendeanställning får dock avslutafasthittararbetstagare enensom
anställning.tidsbegränsad

tillåtnafrån 1990, lista medlagstiftninggäller, enligtI Frankrike enen
arbetsanhopning, vi-för tillfälliganställning,tidsbegränsadfall för t.ex.

Tidsbegränsad anställ-tillfälligaarbetetsgrundkariat eller natur.av
tillåtet förnyamånader. Detlängsttillåten under ärning attär arton an-

Överskridsinte överskrids.gång så länge dennaställningen gränsen
tillsvidareanställning.ianställningengår övergränsen, en

måste fin-enligt rättspraxis detgällerTysklandFörbundsrepublikenI att
anställning, vikariat ellertidsbegränsadförsakliga grunder t.ex.ennas

anställning. Enförnya sådanarbetsanhopning, och förtillfällig att en
finnshelst bara det sak-får pågå hur längeanställningtidsbegränsad som

anställningensakliga grunder, kanOm inte finnsliga detgrunder. anses
anställningsskyddslagstiftningentillsvidareanställning. tyskaDensom en

månaderianställningen haremellertidgäller bara ännär varat mer sex
Därför detarbetstagare.fler femarbetsgivaren haroch ännär anses

understiger dennaanställningartidsbegränsadetillåtet medgenerellt som
tidsgräns.

för komma tillanvändas bl.a.tidsbegränsad anställningGrekland fårI att
för utföra tydligtarbetsmängden ellerökningtillfälligmed atträtta aven

faller inom arbetsgivarensnormalt intearbetsuppgifteravgränsade som
tidsbegränsadinte någon tidsgräns förfinnsverksamhetsområde. Det en

två gånger. Omanställning får förnyas högstsådananställning, enmen en
bestämda tiden eller denfortsätter efter denanställningtidsbegränsad om

tillsvidare-tillåtet, går den ivadflera gångerförnyas är överän ensom
får i förtid vid missköt-tidsbegränsad anställning avslutasanställning. En

arbetet.anställde inte klarasamhet eller den kanom

tidsbegränsadför användanågraIlrland finns det inte restriktioner att
förtid vidavbrytas ikananställning. En tidsbegränsad anställning

misskötsamhet.

vilka fall tidsbegränsadiIltalien finns det i lagstiftningen angivet an-
uppgifter tillfälligbrådskande ellerställning tillåten, för vikariat,är t.ex.

måna-anställning får längstarbetsanhopning, En tidsbegränsad trevara
månader för lärlingar.tjugofyramånader för ochder; säsongsarbetesex
gång då baraendast ochtidsbegränsad anställning får förnyasEn en
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tid och under förutsättning det finns särskilda skäl. Däreftersamma att
går anställningen i tillsvidareanställning.över En tidsbegränsaden an-
ställning får avslutas i förtid vid misskötsamhet enligt de regler gäl-som
ler för tillsvidareanställningar.

ILuxemburg kan tidsbegränsad anställning Omanvändas. tidsbegrän-en
sad anställning fortsätter efter den bestämda tiden detanses som om an-
ställningen har fömyats för tidsperiod.en ny

INederländerna finns det inte några restriktioner för använda tidsbe-att
gränsad anställning. Om tidsbegränsad anställning har fömyats, löperen
den inte automatiskt det krävs då statlig tjänstemanut beslutarutan att en

anställningen skall avslutas.att

I Portugal finns det i lagstiftningen restriktioner för tidsbe-användaatt
gränsad anställning för kortare tid månader. Det krävs dåänen sex att
arbetsuppgifterna tydligt definieradeär och de kan visas till-att vara av
fällig karaktär. Den längsta tillåtna tiden för tidsbegränsad anställningen

år. En tidsbegränsadär anställning får dock förnyas såtre denatt sam-
manlagda anställningstiden blir högst år. En tidsbegränsad anställningsex
går i tillsvidareanställning,över den fortsätter efter den bestämdaen om
eller tillåtna tiden. En tidsbegränsad anställning kan i förtid vidsägas upp
misskötsamhet eller det sker kollektivanär uppsägningar grund av ar-
betsbrist.

Spanien finnsI det i praktiken inte några begränsningar inästan möjlig-
heten använda tidsbegränsade anställningar. Den längsta tillåtnaatt an-
ställningstiden år, detoch tillåtetär förnya anställningenär såtre att
länge sammanlagda anställningstiden inte längre år. Enär än sex
tidsbegränsad anställning kan i tillsvidareanställning,över en om
tidsgränsema överskrids. När anställningen har i minst tolvvarat
månader, krävs det varsel femton dagar i förväg anställningenett när
skall upphöra. Det krävs vid tidsbegränsad anställning skriftligtett
anställningsavtal och anmälan till myndighet tilloch arbetstagar-en
organisationen. En tidsbegränsad anställning kan i förtid undersägas upp

förutsättningar tillsvidareanställning.samma som en

StorbritannienI finns det inte några restriktioner för använda tidsbe-att
gränsad anställning. Det bara tidsbegränsadär när anställning haren va-

i minst två år den fåranställde lagligt skyddrat ogrundadesom ett mot
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Åuppsägningar. andra sidan kan tidsbegrän-arbetstagare haren som en
minst år avståsad anställning på avtal från sitt lagliga uppsäg-ett genom

ningsskydd.

ILO12.4.3.

ILO-konventionen nr 158 uppsägning anställningsavtal påI om ar-av
166,betsgivarens initiativ, jämte därtill anslutande rekommendation nr

finns vissa bestämmelser tidsbegränsaddet berör anställning ochsom
artikel 2 iprovanställning. Enligt konventionen får arbetstagare som an-

förställs viss tid, visst arbete eller tillfälligt för kort tid undantas frånen
bestämmelserna Ocksåtillämpningen i konventionen. arbetstagareav som

fullgör provanställning får undantas förutsättning prövotidenunder atten
förhand rimlig varaktighet. vidarehar bestämts och Det krävsär av

finnas tillräckliga garantierenligt konventionen det skallatt mot att an-
ställning för viss tid utnyttjas i syfte kringgå det skydd tillerkännsatt som

konventionen. den icke bindande rekommendatio-arbetstagarna Igenom
sådana garantier utformas.exempliñeras sedan hur kan Det kannen en-

ligt rekommendationen ske genom
vissa umyttjandet anställning för tid begränsas till sådana fall iatt av

anställningsförhållandet, antingen tillvilka med hänsyn arbetets art
eller de omständigheter under vilka arbetet skall utföras eller med

till intresse, inte kan tills vidare,hänsyn arbetstagarens gälla
anställningsavtal för viss tid, inte hänföra till fallb deär attatt som som

i avtal tillsvidareanställning,a, som omavses anses
träffas för vissc anställningsavtal tid förnyas elleratt som men som en

fallgånger i sådana iflera a, avtalutom somanses, avses som om
tillsvidareanställning.

12.4.4. EG- EES-rättoch

COM[90] 228EG-kommissionen lämnade augusti 1990 förslag tilli ett
EG-direktiv anställningar deltidsanställning,rörande s.k. atypiskatre

tidsbegränsad arbetstagarenanställning tillfälligt arbete däroch är an-
företag arbetskraftställd hos tillfälligt tillhyr hans ettett ut annatsom

företag; jämför också SOU 1992116 ff. och 1992932l875 prop. s.s.
åtgärder för främja för-14 f.. Ett direktiv rörande komplettering attav

antagits 25 junibättringar säkerhet och hälsa arbetsplatsen har denav
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1991 rådets direktiv 91383EEG. Enligt vi erfarit förslagetvad har är
i övrigt, enligt de ursprungliga planerna skulle antagits inför-ha ochsom

nationell 31 1992, blockerat,livats med den december vilketrätt senast
ansträngningar förinnebär några egentliga de två övriga di-att att anta

för närvarande. föreslagna, interektiven inte I de di-görs antagna,men
finns det bl.a.rektiven regler attom

informera fackliga organisationena arbetsgivaren i god tid skall den när
atypisk anställning företaghan använda och, vad gällerattavser

000 formlig förmed fler l anställda, plan användning-upprättaän en
atypiska anställningar,en av

arbetsgivaren i anställningskontraktet skall grunden förb attange an-
tidsbegränsad anställning,vända

atypiska anställningararbetsgivaren skall underrätta anställda medc
för tillsvidareanställning heltid,han rekryterarnär personer

för fömyande tidsbegrän-d de nationella lagarna skall gräns avange en
anställning, tolv månader, på så den totalasad högst sätt attsom varar

inte 36 månader,anställningstiden överstiger och
e skall finnas möjlighet till någon form skälig ekonomiskdet aven

equitable allowance vid unjustifiedkompensation ogrundat av-
anställningsförhållandet i förtid.brytande av
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Några uppgifterstatistiska12.5. om
anställningtidsbegränsad

från ocharbetskraftsundersökningar redovisasCentralbyrånsStatistiskaI
anställning. Deuppgifter tidsbegränsad1987 vissa rörandeårmed upp-

sig,följande baserar därförekommer i detgifter och diagram annatsom
arbetskraftsundersökningama.uppgifter frånpåinte anges,

Åranställning.tidsbegränsadanställdationdel alla harUngefär aven
anställning.tidsbegränsadhade390 100 arbetstagare1992 det somvar

undervarit tämligen konstantanställning hartidsbegränsadmedAndelen
perioden.undersöktaden

tidsbegränsadanställda harAndel som
tillsvidareanställningrespektiveanställning
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Nedanstående diagram visar utvecklingen under åren 1987-1992 anta-av
let med tidsbegränsad anställning respektive tillsvidareanställ-personer
ning jämför ñgur 2.1 i Per-Anders Edins och Bertil Holmlunds rapport

effekter anställningsskydd. Antalet med tillsvidarean-om av personer
ställning ökade stadigt under perioden 1987-1990 samtidigt antaletsom

med tidsbegränsad anställning minskade. Under åren 1991 ochpersoner
1992 har antalet tillsvidareanställningmed i stället minskatpersoner sam-
tidigt antalet med tidsbegränsad anställning har någotökatsom personer
under år 1992.

110-r-
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100 2 N9219sá-.1937 1989 1990 1991
95 --
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Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning
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främstDet bland arbetstagare tidsbegränsad anställningär ärunga som
anställda 16-24 år har i ungefärvanlig. Av alla ungdomar i åldrarna dag

400 tidsbegränsad anställning. Däremottredjedel 175 arbetstagare ären
anställning. Nedan-ovanligt äldre arbetstagare har tidsbegränsaddet att

visar andelen i olika åldersgrupper harstående diagram arbetstagare som
anställning.tidsbegränsad

åldersgrupperanställda i olika harAndel som
tidsbegränsad anställning

35,0%.-
30.0°.--
25,0%--
20.0%--
15.07. --
1o,0°., --

5,09..., ______________________________________
0,0% 1

1989 19921937 1988 1990 1991
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i har tidsbegränsadUngefär hälften alla arbetstagare dag anställ-av som
i åldrarna 16-24 år. liten andelning ungdomar Bara demär en av som
anställning i åldrarna 55-64 år.har tidsbegränsad äldre arbetstagareär

åldersfördelningen årvisar nedanstående diagram, belyserDetta som
arbetstagare har tidsbegränsad anställning.1992 bland de som

1 992

%

44.96%

50.88%

I1s-24 1325-54 55-64år år år
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tidsbegränsad anställning. DettaKvinnor har i högre utsträckning än män
nedanståendebelyses diagram.av

respektive manligaAndel kvinnliga
har tidsbegränsadanställda som

anställning
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i har tidsbegränsadUngefär 60 de arbetstagare dagprocent an-av som
nedanstående diagram, belyserkvinnor. Detta visar köns-ställning är som

tidsbegränsad1992 bland arbetstagare harfördelningen år de an-som
ställning.

1992

38,54% -

61,46%

I Kvinnor Män
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Nedanstående diagram visar alla har tidsbegränsad anställningatt av som
andelen kvinnor svart alltidär högre andelen vitt i varje ål-än män

dersgrupp den stapeln alltid högre den vita stapel finnsär änsvarta som
omedelbart över.
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Andelen arbetstagare med tidsbegränsad anställning högre inom denär
offentliga sektorn inom den privata sektorn. Allra högstän andel med
tidsbegränsad anställning har kommunalt anställda arbetstagare. Andelen

tidsbegränsadarbetstagare med anställning ungefär dubbelt så högär
inom kommunaladen sektorn inom den privata sektorn. Det sagdasom
illustreras nedanstående diagram, grundar sig på uppgifterav som ur
Per-Anders Edins och Bertil Holmlunds effekter anställ-rapport om av
ningsskydd.

Andel anställda med tidsbegränsad
anställning inom olika sektorer

1987 1988 1989 1990 1991 1992

I L-.iKommun Stat Privat

Avslutningsvis kan det Ann Henning funnitharnämnas nästanatt att
hälften 48 procent de lediga platser anmäldes till arbetsförrned-av som
lingarna i tio län år 1979under avsåg tidsbegränsad anställning se Ann
Henning, Tidsbegränsad anställning En studie anställningsforrns-av-
regleringen och funktioner,dess 1984, 501.bl.a. Då ändå inteärs.
s.k. korttidsanställningar, dvs. anställningar avsedda högstär attsom vara
tio dagar, medtagna. I Per-Anders Edins och Bertil Holmlunds rapport

effekter anställningsskydd det också med hänvisning till E.om av anges -
Kazamaki, Firm Search, Sectoral Shifts, Unemployment,and SOFI,
Stockholms universitet, 1991 under perioden 1981-88 uppgick ande-att-
len lediga platser tillfälligaavseende till 50arbeten drygt detprocent av
totala antalet lediga platser vid arbetsförmedlingarna.
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Överväganden12.6. förslagoch

12.6.l. Inledning

detta avsnitt vi frågor allmänna förutsättningarnaI derörtar upp som
för träffa avtal tidsbegränsad anställning provanställning.elleratt ett om

avsnitt 19. formella skriftlighet,l behandlas de reglerna besked, under--
rättelse, varsel, överläggning kring ingående och avslutandeosv. av en-
anställning, och i avsnitt l5.2.6. vi särskilt frågan förtidatar upp om
upphörande tidsbegränsad anställning. Våra överväganden rörandeav en
företrädesrätten till återanställning redovisas i avsnitt Sanktionssyste-17.

i inklusive möjligheten för domstol förklara tidsbe-met stort, att att en
gränsad anställning skall gälla tills vidare, behandlar vi i avsnitt 20.4.1.

Möjligheterna träffa avtal tidsbegränsad anställning elleratt ett om prov-
i anställningsskyddslagen begränsats. givetvisanställning har Detta hänger

tillsvidareanställning i lagen betraktasmed den normalaattsamman som
anställningsfonnen och just tillsvidareanställningen i lagen har omgär-att

anställningsskydd försärskilt starkt arbetstagaren. Vid tidsbe-dats ettav
provanställning finns integränsad anställning och det något lika starkt

Arbetsgivaren behöver inteanställningsskydd. exempelvis ha saklig grund
vid denför anställningen skall upphöra bestämda anställningstidensatt ut-
träffagång. Begränsningama i avtal tidsbegränsad anställ-rätten att om

provanställning uppställda i syfte förhindra kringgåendenning och är att
tillsvidareanställninganställningsskydd arbetstaga-det starka somav ger

rättspraxis framgår det också förfarandenenligt lagen. Av medattren
anställning och provanställning kan visastidsbegränsad utgöra ettsom

i anställningsskyddslagen intekringgående reglerna godtas.av

tidsbe-För innebära flera nackdelar bara haarbetstagaren kan det att en
allmänhet på fåanställning. Han visserligen i säkergränsad kan attvara

tidsperioden.sin anställning bestämda Men detha kvar under hela den
ofta fortsatt arbete efter anställ-kan osäkert han kan beredasvara om

sig någonningstidens utgång eller då måste söka arbete hoshan annanom
Ävenarbetsgivare. kan fortsatt arbete hoshan beredas samme ar-om

ofta arbetsuppgifter, arbetskamrater,betsgivare, kan han tvingas bytaatt
arbetsmiljö arbetstider tillsvidareanställda slipper. Denoch sättett som

anställning ofta inte i fråga förbara har tidsbegränsad kommersom en
kompetenshöjande utbildning arbetsgivaren anordnar. Med tidsbe-som
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anställning blir det också igränsad praktiken svårare utnyttja de rät-att
tigheter arbetsrättsligaden lagstiftningen i fråga rättt.ex.som ger, om
till ledighet och medbestämrnande. På arbetsplats mångamed tillfälligten
anställda kan det svårt bedriva facklig verksamhet och bevaka ochattvara

till de anställdas rättigheter.ta vara

Det bara vid varaktiga tidsbegränsade anställningar arbetsta-är mera som
någothar egentligt skydd enligt lagen. Det exempelvis först dåärgaren

lagligarbetstagaren har vid inträffad arbetsbrist få ledigträtt attsom en
för söka sig arbete. Då arbetstagarenhar också fårättatt ett annat att en
viss förvarning intehan kan beredas fortsatt arbete. Det viktigasteattom
skyddet för arbetstagaren torde företrädesrätten till återan-utgöras av
ställning. Men denna gäller bara vid varaktiga tidsbe-rätt sagtsom mera
gränsade anställningar krävs vissoch det kvaliñkationstid. En arbets-en

kanske med bred marginal har upparbetat den nödvändigatagare som
kvalifikationstiden kan miste företrädesrätten han eller honom om
under något livet inteskede kan åta sig arbete skäl vid tills-av av som
vidareanställning skulle ha laglig med bibehållen anställningrättgett att
få ledigt, för barnafödande eller vidareutbildning inom yrket.t.ex.

Nu kan emellertid inte såsaken ensidigt, tidsbegränsad anställ-attman se
ning alltid skulle ondo för arbetstagaren. Det givetvis i all-ärvara av
mänhet bättre ha tidsbegränsad anställning inte någonhaänatt atten an-
ställning alls. pensionärerFör och för ungdomar inte gjort sinharsom
vämpliktstjänstgöring tidsbegränsadkan anställning i praktiken detvara
enda står till buds. För handikappade kan tidsbegränsad anställningsom
eller provanställning i praktiken den enda möjligheten kommaattvara

den reguljära arbetsmarknaden visa sinoch arbetsförmåga.

Tidsbegränsad anställning, vikariat, eller provanställning kant.ex. vara
för kanske främst arbetstagare fåsätt många olikaett attyngre prova

slags arbeten för kunna bestämma inriktning i yrkeslivet. Vikariatatt
eller provanställning kan också för arbetstagare,sättettvara en som
kanske inte har så goda formella meriter, visa han klarar kvali-att att ett
ficerat arbete. Det kan vidare finnas många tillskäl varför arbetstaga-en

bara kan, eller önskar, arbeta under begränsad tidsperiod. Tidsbe-re en
gränsad anställning innebär, något inte har avtalats, säkrareannatom en
anställningsform för den bestämda tidsperioden tillsvidareanställning.än
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För arbetsgivaren kan tidsbegränsad anställning eller provanställning ha
flera fördelar. Han slipper binda sig för obestämd tidsperiodatt genast en
vid förmågaarbetstagare han på. Hanosäker behöver inte hel-ären vars
ler vid avslutandet anställningen vid den bestämda tidsperiodens utgångav
ha besväret iakttamed de regler förgäller uppsägning. Genomatt som en
tidsbegränsad anställning kan arbetsgivaren enkelt utöka arbetsstyrkan vid

plötslig och kanske tillfällig ökning Genomarbetsmängden. atten av ar-
betsgivaren kan arbetsstyrkan efter arbetsmängden, blir det ocksåanpassa

iaktta intentionernalättare bakom bl.a. arbetstidsregleringen och för-att
hindra enskilda arbetstagare för övertidsuttag, vilket kanutsättsatt stora
förbättra arbetsmiljön och arbetssituationen för samtliga anställda.

För företagen, särskilt de små företagen, kan möjligheterna till tidsbe-
gränsad anställning ha betydelse. Företagen kan med vidgadeantas stor
möjligheter till sådana anställningar enkelt anställa personal dettanärmer
behövs och sedan, behovet inte längre finns, lika enkelt dra nednär

någrapersonalstyrkan nämnvärda avvecklingskostnader. Att sägautan
tillsvidareanställningar grund arbetsbiist däremot oftaärupp ut-av en

dragen dessutom kan i anspråk beaktansvärda hostaprocess som resurser
företaget i stället hade kunnat användas till produktivt arbete. Desom re-
lativt långa uppsägningstider gäller och företagens svårigheter attsom
förutse utvecklingen på dynamisk marknad för också ofta med sig atten
personalen inte kan användas för produktivt arbete under hela den tid av-
vecklingen Detta leder till minskad effektivitet hos företaget.tar. en

Vidgade möjligheter till tidsbegränsad anställning innebär onekligen en
flexibilitet företagenökad för och på arbetsmarknaden.

På kan användningendock tidsbegränsad anställningsätt ledaett sägasav
till minskad flexibilitet arbetsmarknaden. Genom den tidsbegränsade
anställningen binds arbetstagaren för helanämligen den överenskom-upp

tidsperioden, och han kan i allmänhet inte i förtid frigöra sig frånna av-
talet han hittar där skulleanställning han bättre ochom en annan passa
kunna effektivare såvälarbete. I samhälle där arbetsuppgif-göra ett ett

arbetstagarna blir alltmer kvalificerade det viktigt för ef-ärterna som
fektiviteten varje arbetsuppgifterarbetstagare har hansatt som passar
kvalifikationer, och anställningsfonner försvårar för arbetstagare attsom
snabbt byta anställning och få arbetsuppgifter bättre dåkansom passar

leda till det längre fåtid på plats.rättantas rättatt tar att man
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till harMöjligheterna tidsbegränsad anställning sannolikt vissa effekter
sysselsättningen i vid konjunktursvängningar Edinsse Per-Andersstort

Bertil Holrnlunds effekter anställningsskydd. Ioch rapport om av en
snabbare möjligheterkonjunkturuppgång ökar sysselsättningen med stora

anställning, vid konjunkturnedgång det itill tidsbegränsad och stäl-ären
snabbare. Stora möjligheter till tidsbegränsadlet arbetslösheten ökarsom

konjunkturkänslig.anställning arbetslöshetengör mera

anställning står för båda förhandVid tidsbegränsad det redanparter
klart under vilken tid bunden vid anställningen. Alltför inskränktaärman

anställning arbetsgivarenmöjligheter till tidsbegränsad kan tvinga att an-
tills vidare, redan vid anställningstillfället kan förutseställa trots att man

tidsperiodkan erbjudas bara under begränsad och där-arbete attatt en
arbetsbrist troligen måste Påefter uppsägning grund ske. detta sättav

tillsvidareanställningen. tillbåda vid Av hänsyn bl.a.binds parter ar-upp
möjligheter planera sin livssituation och bedöma hanbetstagarens näratt

efter tillsvidareanställning inte behövasig arbete börbör annat an-se om
förhand kan förutse arbete kanvändas i de fall där redan att er-man

Genom arbetsgivarenbegränsad tidsperiod.bjudas bara under ävenatten
fall tvingas använda tillsvidareanställning, finns det risk föri detta att en

anställningen vad den iarbetstagaren förleds säkrareär änattatt att tro
den valda anställningsformen kan arbetstagarensjälva verket Trotsär.

tills vi-fog under obestämd tidsperiod, dvs.inte med påräkna arbete en
tillsvidareanställning kommadare. På detta kan innebördensätt attav en

finnas anställningar verkligen avseddaurholkas. Det kommer äratt som
just tills vidare och sådana tillsvidareanställningar haratt som envara

innebörd.reellannan

bild frammanats frånkan finnas anledning harDet här att ta upp en som
från tjänstemannarörelsen. fram-arbetstagarhåll, kanske främst Men ser

finns två kategorierför sig uppdelad arbetsmarknad där det arbetsta-en
står arbetsgi-kategorin det fråga arbetstagareI den är somomgare. ena

och kompetens, kanskesärskilt har särskild kunskapochnära somvaren
förvärvad insatser från arbetsgivarens sida. Dessa arbetstagare ut-genom

företaget inte betydande kostnadersjälva kärnan i och de ärgör utan ut-
arbetstagare. Arbetsgivaren har starkt intressebytbara andra ettmot av

behålla och utveckla deras kompetens, och härdessa arbetstagare attatt
anställning arbetsgivaren skallkan med fog tala önskarom somman en

gårtills vidare, till dess arbetstagaren i pension eller arbetsgi-attvara
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inte längre har något behov kategorinkompetensen. Den andravaren av
arbetstagare utför arbetsuppgifter enklare slag, tempo-utgörs av som av

arbete. Dessa arbetstagare, inte någon särskild,har för företagetsom
värdefull kompetens, inte viktiga förstrategiskt företagets utvecklingär
och överlevnad kan ganska enkelt bytas andra arbetstagare.utan ut mot
Arbetsgivaren visserligenhar intresse få de enklare arbets-ävenattav

utfördauppgifterna så bra möjligt, något utpräglatsättett som men
intresse behålla just de arbetstagare anställda för tillfälletärattav som
finns inte. Det för företaget önskvärt antalet arbetstagare iär tvärtom att
denna kategori enkelt kan efter den arbetsmängd finns föranpassas som

Någottillfället. utpräglat intresse skapa långvarigtatt ettav mera samar-
bete med dessa tempoarbetare inom företageteller utveckla derasatt

finns inte hos arbetsgivaren.kompetens

Med denna vision för har pekat det främst den and-ögonen ärattman
kategorin arbetstagare, tempoarbetama, har starkt behovettra som av

anställningsskydd och skydd arbetsgivarens godtycke. Man villmot
exempelvis i själva anställningsförhållandets lägga krav pågärna natur ett

arbetsgivaren skall erbjuda alla arbetstagare åt-kompetensutvecklandeatt
gärder i teknikentakt med och samhället ocksåutvecklas; Manatt ser en
risk för vidgade möjligheter till tidsbegränsad anställning skall innebä-att

förstärkning de tendenser till uppdelning arbetsmarknadenra en av av
redan tycker sig iaktta. Den första kategorin arbetstagare medsom man

för företaget värdefull kompetens ierbjuds princip livsvariga tillsvidare-
anställningar, medan den andra kategorin tempoarbetare i förstaav
hand kommer erbjudas bara tillfälliga tidsbegränsade anställningaratt

anpassningsbaroch arbetskraftreserv.utgöra en

Enligt vår framfördamening de farhågoma rörande konsekvensernaär
vidgade möjligheter till tidsbegränsad anställning Viöverdrivna.av anser
det finns för till tidsbegränsadvidga möjligheternaatt utrymmeett att

anställning. Den normala anställningsfonnen skall givetvis alltjämt vara
tillsvidareanställning. inte någon rimlig ordningMen det krävaär att att
denna anställningsforrn skall föranvändas arbete medäven ett som man
fog kan räkna med kommer pågå bara under begränsad tidsperiod.att en
Det då lämpligare anställningsformanvända bättre beteck-är att en som

vad det egentligen fråga nämligen anställning inteär ärnar om, en som
pågåavsedd under obestämd tid så längebara anledningen till denatt utan

tidsbegränsade anställningen varar.
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anställning.vi först frågan tidsbegränsad Se-behandlardet följandeI om
Slutligen behandlar vi frågorfrågan provanställning.vidan tar omupp

kollektivavtalsreglering redan finnsdenmedhänger somsammansom
anställning, främst viss-provanställning och tidsbegränsadgällerdetnär

arbetsanhopning.tidsanställning vid tillfällig

anställningTidsbegränsad12.6.2.

till tidsbegränsadåstadkomma vidgade möjlighetergällerNär det att an-
ställning flera olikakan vägar.man

före-förts fram från arbetsgivarhåll,radikalt förslag, harEtt är attsom
skall tillämpas först sedanskriva reglerna i anställningsskyddslagenatt en

förslagsvis år. Då skulle enligt före-anställning under det,har ettvarat
något i lagen in reglerspråkama, inte finnas behovstörre att ta omav

eller anställning. Man har också pekatprovanställning tidsbegränsadt.ex.
variantförslaget fördelar. Enandra konsekvenser man ser somav som

förslag, fördes fram från arbetsgivarhåll inom anställnings-detta som
skyddskommittén, tidsbegränsad anställning generellt ochär är utanatt

tillåten så anställningstiden inte översti-inskränkning länge den bestämda
viss tidsgräns, månader. Härjämte skulle det finnas reglert.ex. sexger en

tillät anställning förför vissa fall, vikariat, tidsbegränsadt.ex.som en
längre tid.

vår rimligt förstaEnligt mening det arbetstagare under detävenär att
anställningsåret får det anställningsskydd och den trygghet lagenssom

Vi interegler dem. kan därför förorda den föreslagna lösningen medger
tidsbegränsat undantag från lagens regler.ett

Det andra alternativet generellt tillåta tidsbegränsad anställningatt som
håller inom viss tidsramsig har onekligen den fördelen anställ-atten
ningsforrnen flexibelt tillkan den verksamhet arbets-sättettanpassas
givaren bedriver. Men enligt vår mening föreslagna regeln intedenger

tillräckligt råderskydd missbruk. Det enighet tillsvidare-ett mot attom
anställning skall normala anställningsformen.den Det då inteärvara en
lämplig i lagen generellt tillåta tidsbegränsad anställning,väg att ens

ocksåunder bestämd längsta tid, i de fall där det inte finns någoten
egentligt sådan anställningsform. Enligt vårbehov mening börav en man
i tillåtastället direkt i lagen tidsbegränsad anställning bara i de fall där
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typisktdet finns generellt och berättigat behov sådansett anstän-ett av
ning. Genom kompletterande kollektivavtalsreglering kan tidsbegränsad
anställning dessutom tillåtas i speciella särfall där detta sig motiveratter
med hänsyn till omständigheterna i viss bransch eller vid visst före-etten

Vi kan således inte förorda regel generellt och in-tag. utanen som
skränkningar tillåter tidsbegränsad anställning. Vi har i stället undersökt
andra möjliga åstadkomma vidgade möjlighetervägar till tidsbegrän-att
sad anställning i de fall där det finns verkligt behov sådanett av en an-
ställning.

I den gällande lagen finns det i § katalog5 med fem punkter övernu en
fallde där tidsbegränsad anställning tillåten. Påär punkt- visstidsan-en

ställning vid tillfällig arbetsanhopning finns det i lagen begränsningen-
den tillåtna anställningstidens längd. Därjämte finns det i lagen reglerav

i vissa fall arbetstagare har varaktiga tidsbegränsadesom ger som mera
anställningar företrädesrätt till återanställning. I lagen finns det såen
slutligen bestämmelser anställning har tidsbegränsats påattom en ettsom
otillåtet kan omvandlas till tillsvidareanställningsätt arbetstagarensen
begäran. Härtill kommer regleri anställningsskyddslagen, främjandelagen
och arbetsförmedlingslagen det möjligt kontrolleragör arbetsgi-attsom

tillämpning tidsbegränsad anställning och beivra missbruk.varens attav

Man kan det i den nuvarande regleringen finns flera komponenterattse
alla hänger på visst Dessa komponentersätt. och gi-ettsom samman -

vetvis helt komponenter kanäven modifiera och kopplanya man sam--
på skilda Man torde vidaresätt. kunna helt slopa begräns-t.ex. utanman

ningarna i anställa för begränsad tidrätten samtidigt förde inatt om man
krav på försaklig grund arbetsgivaren skulle kunna avslutaett att en an-

ställning vid den bestämda tidsperiodens utgång och därjämte förde en
allmänt gällande företrädesrätt till återanställning i de fall där arbetsbrist
har utgjort saklig grund. En sådan lösning flera inteskäl lämp-är nu av
lig, bl.a. skulle den krångligonödigt tillämpa i de allra flesta fallattvara

förmodligenoch föranleda antalökat tvister. Men exemplet visar påett
vilka möjligheter finns.som

Vi har gått igenom de olika möjligheterna. Vi skall här bara kortfat-noga
redovisa våra överväganden någrai fall. Frågan tidsbegränsadtat om an-

ställning och provanställning diskuterades för övrigt ingående inom an-
ställningsskyddskommittén se Ds 19816 94 ff.A och i propositionens.
med förslag till 1982 års anställningsskyddslag se 19818271prop. s.
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38 ff. Rättsliga frågor tidsbegränsadkring anställning och provanställ-
ning också utförligt ihar behandlats akademisk avhandling för jurisen

Henning, Tidsbegränsaddoktorexamen se Ann anställning En studie av-
funktioner,anställningsforrnsregleringen och dess 1984.

sigMan kan tänka regel arbetstagare under längre tidatten om en som en
haft tidsbegränsad anställninghar hos och arbetsgivare skulleen samma

kunna vid domstol begära anställningen omvandlades till tillsvida-att en
reanställning. Detta skulle kunna gälla arbetstagaren har varitnärt.ex.

år tvåårsperiod.anställd i under Härigenom skulle arbetsta-än ettmer en
väl uppnått kvalifikationstiden,han har själv kunna väljanärgaren, om

vill anställningsskydd lagen tillsvidareanställdahan ha det ellersom ger
han något skäl vill nöja sig med anställd för tid.begränsadattom av vara

sådanMed generell omvandlingsregel bör det finnas goda förutsättningen
för i lagen utvidga möjligheterna till tidsbegränsad anställning. Lång-att
varigt missbruk effektivtreglerna kan i stället beivras attav genom ar-
betstagaren kan få domstolsförklaring på han tillsvidareanställd.äratten

Å andra sidan sådan omvandlingsregel dåligt för flera fall. Detpassar en
finns nämligen många fall tidsbegränsad anställning pågådär kan under
lång tid något otillbörligtdetta kan från arbetsgivarensutan att ses som
sida. Redan ledighetslagstiftningen för sigmed arbetstagare kanatt en

ledig från arbetet, för vård barn eller för studier, heltidt.ex.vara av
eller deltid under mycket lång tid och arbetsgivaren under tiddennaatt
givetvis kan ha legitimt behov täcka för förloradedenett attav upp ar-
betskraften låta vikariera.arbetstagare Det finns ävenattgenom en annan
fall där arbetets särskilda beskaffenhet kan föranleda långvarigamycket
tidsbegränsade anställningar. Härtill kommer det inte kangärnaatt
komma i fråga arbetsgivarens vilja omvandla pensionärs tids-att mot en
begränsade anställning till tillsvidareanställning. Om ledighets-t.ex.en nu
lagstiftningen för sig finns legitimtmed det behov mycket lång-att ett av
variga vikariat, det inte rimligt införa ordning tvingarär att en som ar-
betsgivaren två tillsvidareanställdaha arbetstagare, den äratt varav ena
tillfälligt ledig, för befattning eller arbetsuppgifter.samma

Sammanfattningsvis kan det det inte lämpligt eller rimligtsägas äratt att
införa generell omvandlingsregel för de fall i punkternaen som avses

4 ioch 5 nuvarande 5 fråga visstidsanställningI vid tillfälligom ar-
betsanhopning i punkten där det i dag finns tidsgräns,som avses en
gäller redan ordning det möjligt långvarigomvandlagör atten som en
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sådanvisstidsanställning vid tillfällig arbetsanhopning. Har visstidsan-en
månader tvåställning under längre tid sammanlagt underänvarat en sex

domstol förklarar anställningenår, kan arbetstagaren begära att atten
tidsgränsen återkommer viskall gälla tills vidare. Till den i lagen angivna

följande.i det

lagen innehåller ganska detaljerad katalogDen nuvarande sagtsom en
tillåten.fall där tidsbegränsad anställning Man skulle kunnade äröver

allmänt hållen formule-sig denna katalog medtänka ersättaatt en mera
tillåten i fall där vidtidsbegränsad anställning de detring äratt an-om

med fog kan fråga arbete eller arbets-ställningstidpunkten sägas vara om
må-viss tid. Härigenom skulleuppgifter bara under mansom varar en

anställning sig befogadin flera fall där tidsbegränsadhända täcka änter
allmänt hållen regel skullemed den nuvarande tekniken. Men en mera

isvårare tillämpa för arbetsgivare och arbetstagareonekligen att ettvara
enskilt fall nuvarande. Det skulle förmodligen med all-denän en mera

område,hållen också bli flera tvister detta särskilt denregelmänt om
otillåten tidsbegränsad anställningnuvarande möjligheten omvandlaatt en

övergripande mål för vårt skapa enklasamtidigt behölls. Ett arbete är att
tillämpa förstå. Vi därför interegler lätta och harär annatatt omsom -

behålla teknikenför tydlighets skull- för den nuvarandestannat att att
fallganska detaljerat och beskriva dedirekt i lagen på räknasättett upp

tidsbegränsad anställning tillåten.där är

det befogat tillföra katalogen med tillåtna fallVi har ärövervägt attom
tidsbegränsad anställning ytterligare punkter. En övergripande syn-av

inte bör i fråga i anställnings-punkt har här varit det kommaatt att
tillämpligskyddslagen, generellt och därför i viss mening kanär somsom

för alla anställningsförhållanden,ramlag föra in reglersägas vara omen
tidsbegränsad anställning för fall. Lagen bör tillåta tidsbe-särpräglade
gränsad anställning i finns generellt eller all-alla fall detde där ett mera
mängiltigt behov sådan anställningsforrn. De särskilda särprägladeav en
fall vid visst företag ellerkan finnas inom viss ellerbransch ett ensom en

kollektivavtals-viss myndighet får i stället i första handklaras av genom
reglering eller, statliga regler i speciallagsärskilt på den sidan, genom
eller förordning. I mån nödvändig kollektivavtalsreglering inteden en

måste iskulle kunna åstadkommas något område, naturligtvis sista
kulturområdethand lagstiftning i vid mening finnsInomövervägas. t.ex.
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det exempel på anpassad kollektivavtalsreglering för tillgodose de sär-att
skilda behov förnyelse och flexibilitet finns på det området.av som

Vi har kommit fram till den nuvarande katalogen §i 5 på braatt sättett
täcker in de typsituationer där det finns allmängiltigt behovett mera av

använda tidsbegränsad anställning. Vi har inte kunnat finna någotatt
ytterligare allmängiltigt typfall förasbör in i katalogen tillåtnaöversom
fall. Inte heller vad har kommit fram vid våra arbetsplatsbesök harsom

anledning föreslå någon ändring i den nuvarande katalogen.gett attoss
De flesta fall har påtalats vid arbetsplatsbesöken har gällt kollektiv-som
avtal olika inskränker möjligheten tillsätt tidsbegränsad anställ-som
ning i förhållande till lagen.

I fall finnsbara det i den nuvarande katalogen begränsning denett en av
tillåtna anställningstiden. Det gäller för visstidsanställning vid tillfällig
arbetsanhopning. En sådan visstidsanställning får pågå sammanlagt högst

månader under tvåårsperiod. Syftet med regeln visstidsanställ-sex en om
ning vid tillfällig arbetsanhopning möjlighet för arbetsgivarenär att ge en

klara situationen det tillfälligt uppkommer eller, pånär grundatt upp -
förhållandena verksamhetsområdet, periodiskt återkommerav ett-

kortsiktigt behov extrainsats prop. l98l827l 50. Anledningenav en s.
till den tillåtna anställningstiden har begränsats vid just tillfälligatt ar-
betsanhopning har velat skapa klar och enkel regelattsynes vara man en

undergräva huvudregeln tillsvidareanställning tillåterutan attsom attom
visstidsanställningen vidare vid behov kan förlängas ellerutan upprepas
inom den uppdragna tidsramen se 198182171 51 f..prop. s.

Redan kravet det skall fråga tillfällig arbetsanhopning kanatt vara om en
emellertid innebära begränsning den tillåtnasägas anställningstiden.en av
En arbetsanhopning kan inte tillfällig hur länge helst. Vi harvara som
också möjligheten helt slopa tidsgränsen i lagen. Vi harövervägt att
emellertid insett det just vid tillfällig arbetsanhopning behövs sär-att ett
skilt missbrukskydd anställningsformen visstidsanställning ochmot av
försök kringgå huvudregeln tillsvidareanställning. I princip detäratt om
den enskilde arbetsgivarens sak bedöma uppståttdet har tillfäl-näratt ett
ligt behov arbetskraft, någonoch allmän möjlighet överprövaextra attav
bedömningen finns inte prop. 198182271 50. En arbetsgivare tordes.
vidare ha möjligheter organisera sin verksamhet sådant sättstora att ett

det så alltid finns behov arbetskraft i någonatt gott ettsom av som me-
ning kan tillfälligt,betecknas och det kan svårt genomskådaattsom vara



anställning provanställning 309SOU 199332 Tidsbegränsad och

domstolsprövning. Genomsådana och få till ståndarrangemang enen
arbetsgivaren regler-förhindras effektivt missbrukartidsgräns i lagen att

visstidsan-lång tid arbetstagareunder ha ochatt en sammana genom en
på förhand tidsgränsarbetsanhopning. bestämdställd för En regel med en

klar enkel tillämpaockså, såsom framhållits i förarbetena, ochär att
inom tidsrarnen tillåter förlängning ellersamtidigt den den angivnasom

för behållavisstidsanställningen. Vi såledesupprepning har stannat attav
tidsgräns i lagen.en

tillåtnaförlänga denfinns enligt vår mening behovdetDäremot attett av
intevid arbetsanhopning. Vi har tidigare anfört detanställningstiden att

tillsvidareanställning i falltvinga använda därrimligtär parterna attatt
tidsperiod.pågå begränsadfog kan beräknas bara underarbetet med en

tid må-Om företag får order beräknas längre änstörre taett en som sex
inte rimligt arbetsgivaren skall behövafärdigställa, detnader är attatt

efterextrapersonal han ordems färdigställandetillsvidareanställa som
grund arbetsbrist. Det inte hel-måste eller omplacera, ärsäga avupp,

fall ordning i praktiken det nödvän-rimligt i detta haler göratt en som
efter månadervisstidsanställda arbetsstyrkan baradigt byta denatt ut sex

tillämpliga kollektivavtalet, inte tillåter längreför lagen, eller detatt
så-för arbetsanhopning. Det naturligtvis förvisstidsanställningar bästär

helaarbetsgivaren de visstidsanställda de får arbetaväl attsom senare av
kan också förekomma fall återkommandearbetsanhopningen. Det av ar-

finns behov längre sammanlagd anställnings-betsanhopning där det av en
två år. Det kan gälla arbete, intetid månader under täcksän t.ex. somsex

säsongsanställning, under sommarperiod fyra måna-reglernaav om om
ider två år rad.

kringgåenden lagen,Tidsgränsen i lagen skall förhindra missbruk och av
fall befogade visstids-den får inte så mångaalltförsnäv attmen avvara

anställningar faller vår mening bör tidsgränsenutanför. Enligt vara
två dvs. tidsgränssammanlagt högst tolv månader år,under samma som

återanställning. Hargäller i dag för företrädesrätt tillupparbetande enav
så lång tidvisstidsanställning vid arbetsanhopning änvarat som mer

sammanlagt tvåårsperiod, kan enligt vårtolv månader under man me-en
inte längre tillfälligt behov arbetskraft. Villning med fog tala ett avom

fortsättningen tvåårsperiodenarbetsgivaren utnyttja i underarbetstagaren
får föreslagna tidsgränsenhan i stället erbjuda tillsvidareanställning. Den

samtidigt så långvarigt missbrukden effektivt förhindrarär snäv ettatt



310 anställning ochTidsbegränsad provanställning SOU 199332

Liksomanställningsformen. hittills skall det i princip den enskildeav vara
arbetsgivarens inom givnasak tidsgränser bedöma det harnäratt- -
uppstått arbetsanhopning och behov arbetskraft, och någonett extraav

bedömningen finnsallmän möjlighet inte jämföröverprövaatt prop.
198l8271 50.s.

vidgade möjligheter till tidsbegränsad anställningDe den ändradesom
förmodligentidsgränsen innebär kommer särskilt de mindre företagen

företag oftamed få anställda till godo. Dessa kan ha svårt klaraatt en
inte rimligtorder samtidigt det de i längdenstörre är att tro att sta-som

digvarande kan sysselsätta ytterligare någon eller några anställda eller att
tillsvidareanställning skulle något egentligt alternativ för dessa före-vara

Genom företag fårdessa vidgade möjligheteratttag. attnu anpassa ar-
betsstyrkan efter arbetstillgången främjas konkurrensen. Mindre företag
får bättre möjligheter konkurrera arbeten.att storaom

Provanställning12.6.3.

En provanställning karaktär tidsbegränsad anställ-är änav en annan en
ning. Provanställningen avsedd normalt i tillsvidarean-är överatt en
ställning efter prövotiden. Syftet prövotidenmed arbetsgivarenär att utan

på sig det tillsvidareanställning innebär skallatt genast ta ansvar som en
få tillfälle fungerar ibedöma hur arbetstagaren arbetet. Provanställ-att
ningen naturligtvis också arbetstagaren möjlighet under prövoti-attger
den bedöma hur han trivs med arbetet, detta kan i och för sig ordnasmen
också provanställning används. För provanställningen skallutan att att

fylla sin måstekunna funktion prövotiden så lång den till-attvara ger en
räcklig möjlighet bedöma arbetstagaren. Annars finns fördet riskatt en

arbetsgivaren inte vågar låta provanställningen i tillsvida-överatt en
reanställning i stället avbryter anställningsförhållandet. finnsDetutan
naturligtvis också risk för arbetsgivaren helt avstår från prövaatt atten

arbetstagare aldrig ihar arbetat yrket eller arbetstagare medt.ex. som
kända speciella hanproblem inte kan säker tillåtnadenattom vara
prövotiden tillräckligt för bedöma arbetstagarensett utrymme attger

Ävenförmåga. intressearbetstagaren kan ha prövotiden skallett attav
så lång har uppkommithan, det övergående initialpro-att t.ex.vara om

blem, hinner visa vad han verkligen går för.
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tillåter prövotiden högst månader.lagregelnDen nuvarande äratt sex
prövotidenförlänga arbetstagarenNågon möjlighet därutöver t.ex.att om

finns inte.sjuk tjänstledigt ellerblir eller semestertar

vilken prövotid kanfaktorer kan inverkamånga olikaDet är som som
visst fall. Det kan gälla faktorerönskvärd ibehövas eller ett somvara

arbetsuppgiftemas svårighetsgrad och huhänför sig till arbetets t.ex.art,
eller till arbetssi-några särskilda krav arbetstagaren,de ställerruvida

förmåga samarbeta med arbets-övrigt, vilka krav påtuationen i attt.ex.
fak-kan också frågaarbetsledning ställs. Detkamrater och vara omsom

oerfaren ihanmed arbetstagaren,har ärgöra t.ex.atttorer om ar-som
har några kändaeller inom yrket eller hanbetslivet huvud sär-över om

Vad vadeller handikapp.sociala problemskilda nämnts ärsom nu som
möjligtfaktorer kan detobjektiva faktorer. Dessaförkan kallas attvara

i förväg. Men eftersomiaktta och bedömanågorlunda säkerhetmed
tillräckligt underlag förarbetsgivarensyftar tillprövotiden attettatt ge

kallasdet vad kanförmåga, tillkommerbedöma arbetstagarens även som
intearbetsgivare låter i allmänhetEnför subjektiva faktorer. provan-en

kvarstår viss gradtillsvidareanställning detiställning över om enen
Vilken osäkerhetförmåga. gradarbetstagarensosäkerhet som enavav

varierar givetvis, liksom vilket underlagenskild arbetsgivare accepterar
tillräcklig säkerhet kunnabehöva för medarbetsgivaren sig attansersom

bedöma arbetstagaren.

omöjligt- i lag preciserasvårt ellersig självt detDet ärsäger attatt -
lagstif-i alla olika fall. Frågan vadbör tillämpasprövotidvilken ärsom

fördel för såväl arbetsgivarenmåste tilldå bör Detgöra.taren somvara
där-provanställning inte skall behöva avbrytas baraarbetstagaren att en
sigotillräcklig prövotid inte hagrundför arbetsgivarenatt anserav en
Omförmåga.arbetstagarensfått tillräckligt underlag för bedömaattett

kortareenskilt falliarbetsgivaren och arbetstagaren attett enanser
avtalanaturligtvis kunnadetillåtna tillräcklig, börprövotid denän är om

detta.

dispositiv lagregel bestämmaEnligt vår mening bör enman genom en
flesta fall måsteallraprövotid så lång den i delängsta är att ge ensom

sin bedömning till-på iarbetsgivare med normala krav säkerhet ett
iprovanställningen skall gåförräckligt underlag överavgöra enatt om

vår mening, denenligt bestämmatillsvidareanställning. bör således,Man
otillräcklig bara ikan förväntastillåtna prövotiden så, denlängsta att vara
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särfall arbetsgivaren har alldeles speciella särfalldär krav. Dessa kan,
jämte fall i branschde där bedömer kortare prövotid ärattparterna enen

dispositivatillräcklig, regleras kollektivavtal. Men den lagregelngenom
måste alltså enligt vår mening sådan den förväntas fungera ikanattvara
den majoriteten alla fall då beträffandeövervägande och ävent.ex.av en
arbetsgivare inte bunden något kollektivavtal.ärsom av

Frågan i första hand längsta tillåtna prövotidenden gällandeär om omnu
månader tillräcklig för absoluta fall.kan den majoriteten allaansessex av

många fall får prövotid månader iblandI och ännuävenen sexom en-
tidkortare fullt tillräcklig. Men det finns enligt vår mening allt-anses-

för många fall där möjlighet till förlängning prövotiden utöveren av sex
imånader önskvärd behövlig.ochär

Vid sekretariatets påpekatsarbetsplatsbesök har det det bl.a. fört.ex. att
säljare komplexa produkter ibland behövas förlängdkanav mera en
prövotid. från förstaTiden den kundkontakten till försäljning kan t.ex.en

lång i fall,dessa och det viktigaste för företaget givetvis för-är attvara
Ävensäljningen kommer till avslut. beträffande arbetstagareett som en-

förhar kontakter människor i situationermed kanutsattasamma ansvar
det ibland behövas förlängd prövotid för arbetstagarenutrönaatten om

i längre perspektiv har sådana personliga egenskaper krävssett ett som
för arbetet. För vissa handikappade kan det också möjlig-den endavara
heten komma på reguljäraden arbetsmarknaden för-att att genom en
längd prövotid visa de sitt handikapp i längden klarar arbe-att trots av

För vissa handikappade, astrnatiker, kan besvären särskilttet. t.ex. vara
årstid,accentuerade under viss på våren, och det måste dåt.ex.en vara en

fördel prövotiden efter förlängning kan sträckas dennaäven överatt ut
årstid. Det kan också finnas arbeten där säsongsvariationer arbets-gör att
uppgiftemas varierar årstidemamed och där det kan viktigtart attvara
arbetstagaren prövotiden får möjlighetunder visa han klararatt atten av
de varierande arbetsuppgifterna.

Dessutom finns naturligtvisdet behov prövotiden förlängs i deett attav
fall där arbetstagaren blir sjuk under den ursprungligen bestämdaosv.
prövotiden.

Vi har sammanfattningsvis kommit fram till huvudregeln längstatt om
månaders prövotid bör behållas. Däremot bör det möjlighetöppnassex en

för förlängningavtala prövotiden, det visar sigparterna att om en av om



anställningSOU 199332 Tidsbegränsad och provanställning 313

ursprungligen prövotiden förden bestämda kort. Det bör dock inteäratt
tillåtas längre sammanlagd prövotid nio må-avtalar änatt parterna om en

tillåtet förlängningnader. Det bör avtala prövotiden,attvara om en av
det finns särskilda skäl för förlängning.om en

Dessutom bör det i lagen föras regel prövotiden förlängsattomen
automatiskt i fall blir sjuk prövotiden.de där arbetstagaren underosv.
För provanställningen skall kunna tjäna sitt syfte mäste arbetstagarenatt
givetvis i tjänst i ungefär normal omfattning under prövotiden.vara

frånvaro arbetsgivaren iArbetstagarens under prövotiden kan allmänhet
Förlängningsregeln såvälinte råda främjar arbetstagarensöver. som ar-

betsgivarens intressen, vid arbetsplatsbesökoch sekretariatets och andra
kontakter har från såväl arbetsgivar- arbetstagarhåll enbartsettman som
fördelar sådanmed regel.en

Vid konstruktionen förlängningsregeln gäller fördet det första be-attav
frånvarovilket slags skall föra sig prövotiden för-medstämma attsom

längs. Här, liksom eljest, har den övergripande synpunkten varit att reg-
lema skall så enkla möjligt tillämpa. Vi har därför funnitattvara som
anledning till regleringknyta den redan finns i semesterlagenatt an som
1977480. § finnsI 17 det nämligen regler semesterlönegrundandeom
frånvaro tillräckligt bra kan användas för precisera desättett attsom
frånvaroanledningar föranleda förlängningbör prövotiden. Här-som av

arbetsgivarentill kommer redan på grund det lagrummet äratt av
frånvaroperiodemahålla reda på för beräkningentvungen att av semes-

terlönen och därför inte behöver tillskapa några helt adminis-att man nya
hållatrativa rutiner för reda på förlängningsgrundande frånvaro.att

Förutom semesterlönegrundande frånvaro enligt §17 semesterlagen bör
tjänstledighet föranleda förlängningoch prövotiden. Prövoti-semester av

den förlängasbör med frånvaroperioden för den semesterlönegrundande
frånvaron, beräknad enligt 17 § semesterlagen, jämte det antal semester-
dagar och tjänstledighetsdagar i förekommande fall nedåtavrundat till-
obrutet antal dagar haftarbetstagaren har under prövotiden.som-

Det bör inte krävas någondera uttryckligen begär förlängningatt parten
prövotiden grund frånvaron förlängningen bör ske såutan attav av

automatiskt. Parterna kan naturligtvisdock helst undersäga när som
prövotiden avtala anställningen skall i tillsvida-överatt genastom en
reanställning.
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befintligal 2. 6.4. Den kollektivavtalsregleringen

Som framgåtthar det tidigare finns detsagda betydande delarav av
arbetsmarknaden inskränkningarkollektivavtal i rätten attgenom prov-

visstidsanställaanställa och vid arbetsanhopning. På denna delatt av ar-
betsmarknaden kan de kollektivavtalsbundna arbetsgivarna inte använda

anställningsforrnersådana i den utsträckning och under de förutsätt-ens
ningar kollektivavtalslösa arbetsgivare kan. Inskränkningama i kol-som
lektivavtalen ihärrör utsträckning från den tid då de nämndastor an-
ställningsformema tillåtna bara under förutsättning kollektiv-att ettvar

träffatsavtal hade härom. Sedan ungefär tio år det emellertid enligtär
anställningsskyddslagen tillåtet sådanaanvända anställningsforrner.att

kollektivavtal inskränkningarMen kan i den föreskrivas,rättengenom
kollektivavtaloch de gällde den lagen iträdde kraft år 1982närsom nya

undanröjdes inte Övergångsbestämmelser.genom

Vi har i föregåendedet redogjort för i vilken utsträckning provanställ-
ning eller visstidsanställning vid arbetsanhopning generellt bör tillå-vara

Enligt vår mening finns det inte något hinder sådana anställ-ten. mot att
ningsforrner kan användas i den angivna utsträckningen områdenäven

inskränkande kollektivavtaldär gäller. Det inte rimligt in-är attnu
skränkningar i förhållande till vi funnit gällavad har kan generellt in--
skränkningar i utsträckning har kommit till tidunder då heltstorsom en

förutsättningarandra gällde skall behöva gälla betydande delar av-
kollektivavtalsregleradeden arbetsmarknaden. Genom kollektivavtals-att

bundna arbetsgivare i bransch inte det behövs kan utnyttjasätten som
anställningsfonnema i den utsträckning lagen tillåter samtidigtsom som
kollektivavtalslösa arbetsgivare i bransch kan det, finns detgörasamma

risk för konkurrensen kan snedvridas på icke önskvärt Re-sätt.att etten
dan det förhållandet innehållerkollektivavtal inskränkningar i för-ettatt
hållande till vad lagen generellt tillåter kan hinder för träffandeutgöra ett

kollektivavtal nyetablerade företag, oftamed kan ha be-stonettav som
hov kunna provanställa personal i den utsträckning lagent.ex.attav som

förmedger få lämplig och effektiv personalsammansättning.att en

Mot den redovisade bakgrunden har vi reglernaövervägt göraattnu om
tidsbegränsad anställning och provanställning tvingande. Vi har emeller-
tid viktigtdet inom bransch också framdelesäransett att att parterna en
har möjlighet de justeringar i förhållande till lagen kangöraatten som
behövas för branschen eller för enskilt företag. I den mån kollektivav-ett
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bakgrund generella regler vi föreslårtalspartema de ärmot somav- -
anställningsformema på just område iinte behövs deras denattense om

medger, träffa kollektivavtalutsträckning lagen bör de kunna ettsom om
inskränkningar. Reglerna därför i fortsättningen kunna frångåsbör även

kollektivavtal.genom

Vi också Övergångsbestämmelser tillhar den la-övervägt att genom nya
röja äldre kollektivavtal innehåller inskränkningarundan de igen som

förhållande till lagen i visstidsanställa vid tillfällig arbetsan-rätten att
provanställa. Mot sådant förfaringssätthopning och kan det dockatt ett

principiella invändningar, exempelvis lagrådet anförderiktas vad ise an-
övergångsbestämmelsemaslutning till till medbestämmandelagen prop.

1975761105 Bilaga 520 ff.. Vi har därför vid intel röjastannat atts.
gällande kollektivavtal Övergångsbestämmelser. förutsät-undan Vigenom

i samband med kollektivavtalen löperdockter att parterna att utnu an-
i avtalen till vad skall gälla generellt enligtreglerna lagen;sompassar

något inteskulle sådan anpassning skäl komma till stånd, kan det gi-en av
bli för statsmakterna åtgärder,vetvis aktuellt överväga göraatt t.ex. att

bestämmelserna tvingande.
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Övergång företag13. av

EG-direktiv från år 1977avsnitt för innebördenVi redogör i detta ettav
överlåtelserättigheter vid företag, verk-skydd för arbetstagares avom

för innehålletverksamheter och i gällande svensksamheter eller delar av
några lagstiftningsåtgärder på området.Vi föreslår inte särskildarätt.

Inledning13. 1
.

antagit direktiv 77l87EEG14 februari 1977EG-rådet har den ett om
förlagstiftning skyddtillnärmning medlemsstaternas arbetstagaresomav

elleröverlåtelse företag, verksamheter delar verk-rättigheter vid av av
EES-avtalet åtagit sig följa direktivet.Sverigesamheter. har attgenom

EES-propositionen skulle gällandesvenskanförs i s.k.Enligt vad densom
EG-direktivet några särskilda lagstiftningsåt-lagstiftning uppfylla utan

9 25.199l92l70 Bilagagärder prop. s.

på pågående Europaintegrationen.dock särskilt denvåra direktiv pekasI
utvecklingen inom tillfölja EG och ställningVi också ålagtshar att att ta

arbetsrättsliga lagstiftningenden svenskavilka anpassningar somav
vi vidaretilläggsdirektiv bör anställ-våra analysera hurkrävs. Enligt
vidfungerar företagsöverlåtelser bl.a.närvarande ochförningsskyddet -

internationella integrationbakgrund svensk ekonomis övervägamot av -
tilläggs-område bör ändras. Dessutom bör vi enligtreglerna på dettaom

förändringar bolagise-de har skettdirektiven undersöka som genomom
för-uppdelning juridiska börformer olikaring och andra personerav

i lagstiftningen.förändringaranleda

frågoravsnitt vi kring EG-direktivet skydd för arbetsta-I detta berör om
vid överlåtelserättigheter företag. Avsikten inomär att ramenavgares

hela anställningsskyddslagen långt möjligtså detför vår äröversyn av
innebörden EG-direktivet. De reglerdenanalysera närmare om ar-av

till pensionsförrnåner 3.3,artikel bundenhetbetstagarnas rätt om av
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kollektivavtal artikel 3.2 och arbetstagarrepresentanters till in-rättom
formation och överläggning artikel 6 finns i direktivet behandlassom
inte i detta avsnitt. Reglerna bundenhet kollektivavtal och in-om av om
formation överläggning får vi anledningoch återkomma till vi inäratt

betänkande behandlar den kollektivas.k. arbetsrätten. Förett senare
sammanhangets skull bör dock i fråga kollektivavtal föl-här nämnasom
jande.

EG-direktivetEnligt skall förvärvaren efter överlåtelsen bundenvara av
villkoren i löpande kollektivavtal överlåtarensättett samma som var
bunden dessa villkor. Detta skall tillgälla dess avtalets giltighetstidattav
har löpt eller kollektivavtal börjat gälla.har Det emellertidärut ett nytt

tillåtetenligt direktivet för medlemsstaterna begränsa bundenhetstiden.att
Tiden får dock inte kortare år.än ettvara

EG-direktivet13.2.

Direktivet skall tillämpas vid överlåtelse företag, verksamhetettav en
eller del verksamhet till arbetsgivare lagenligav en en annan genom
överlåtelse fusion. Omeller och i den mån verksamheten eller den del av

överlåtasverksamheten skall ligger inom fördragets territoriellasom
räckvidd, skall direktivet tillämpas. Direktivet skall dock inte tillämpas på
sjögående fartyg.

Enligt EG-domstolens praxis omfattas inte överlåtelse sker ien som sam-
konkursförfarandeband med direktivets bestämmelser EG-seett av

domstolens domar i målen 13583 Abels, 17983 18683FNV, Botzen,
1983 Wendelboe 36289och DUrso. Däremot kan överlåtelser som
sker inom för andra förfaranden i insolvenssituationer omfattasramen av
direktivet. Det förfarandetavgörande syftar till under-attsynes vara om

fortsatt driftlätta företaget, såsom vid ackordsförfarande, elleren av om
syftet avvecklingtotal arbetsgivares såsom vidverksamhet,är en av en
konkurs.

När det gäller bedöma överlåtelse har skett, det avgörandeäratt om en
verksamheten har sin identitet. inte ibevarat Det för sig till-ochärom

räckligt tillgångaralla i pågående rörelse överlåts. Det måste, sär-att en
skilt verksamheten inte pågick överlåtelsetidpunkten,just vid ocksånär
ske bedömning beståendedet ekonomisknärmare ännuären av om en en-
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concem såsom innehavarengoing överlåts, denhet när rentsom nye
form ellerfortsätter eller återupptar driften ifaktiskt motsva-av samma

helhetsbedömningekonomiska aktiviteter. frågarande Det härär om en
28786olika faktorer mål 2485 Spijkers,mängd beaktas sedär t.ex.en

10187 20991 Rask.Ny Mølle Kro, Bork och

meningfråga överlåtelse i direktivetskan å andra sidanDet vara om en
viktigatillgångar inte överlåts. här detnågra Detäven vara omsynesom
företag upplåter driftenarbetsgivare, såsomsker byte när ettett av enav

företag. frågaeller hela sin verksamhet till Detdel ärett annat om enav
företag går återi direktivets mening driftenöverlåtelse näräven ettav

efter hävning på grund kontraktsbrottursprungligetill den ägaren aven
Mølle 14587 20991 Raskmål 28786 Ny Kro, 144 och Bergse samt

inte finnas något rättsligtjämför mål 10187 Bork. Det behöveroch
arbetsgivaresamband mellan den har drivit verksamhet ochsom en en ny

fallet någon upplåter drif-verksamheten. Detta är närövertar t.ex.som
kontraktstidenförst till företag och sedan,verksamhet närettten av en

till företag, dvs.gått upplåter driften verksamhetenhar ett annatut, av
för verksamheten. Då finns det inte något avtal ellerbyter entreprenör

varit arbetsgivare,de två harliknande mellan entreprenörerna, som men
överlåtelse i direktivets mening se mål 32486ändå frågadet är om en
10187Daddys Hall och Bork.Dance

på grund3.1 skall överlåtarens rättigheter och skyldigheterEnligt artikel
anställningsavtal eller anställningsförhållande gäller vid tid-ettettav som

överlåtelsenför överlåtelsen till följd förvärvaren.punkten överav
föreskriva överlåtaren jämte förvärvaren skallDet tillåtetär attatt - -

förpliktelser uppkommitfortsätta för har grund ettatt ansvara som av
eller anställningsförhållande.anställningsavtal ett

företag,föreskrivs i artikel överlåtelsen verksam-Vidare 4.1 ettatt av en
skall skäl förhet eller del verksamhet inte i sig uppsäg-utgöraen av en

vilket hindrarning från överlåtarens förvärvarens sida, dock inteeller
tekniska eller organisatoriska skäluppsägningar sker ekonomiska,som av

i tillåtet fördär förändringar arbetsstyrkan ingår. Det medlemsstaternaär
gälla för vissa särskildaföreskriva dessa inte skallbestämmelseratt att

kategorier arbetstagare inte omfattas medlemsstaternas lagav som av
praxis fråga jämför mål 23784 Kommis-eller i uppsägningsskyddom

Om eller anställningsförhållandetsionen Belgien. anställningsavtaletmot
genomgripandeupphör därför överlåtelsen medför förändringatt aven
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arbetsvillkoren till nackdel för arbetstagaren, skall arbetsgivarenärsom
ansvarig för anställningsavtalet eller anställningsförhållan-attanses vara

hardet upphört artikel 4.2.

Syftet med bestämmelserna såvitt möjligt säkra anställningsför-är att att
hållandet fortsättaskall oförändrat under den innehavaren.nye

Det bara anställningsförhållanden består vid förtidpunktenär över-som
låtelsen skall förvärvaren. Frågan finnsdetöver ettsom om an-
ställningsförhållande vid tidpunkten för överlåtelsen iskall princip bedö-

enligt nationell varvid dock direktivets tvingande bestämmelserrätt,mas
skydd uppsägning på överlåtelsen måstegrund beaktas set.ex. motom av

mål 1983 Wendelboe och 28786 Ny Mølle Kro. Också frågan om vem
arbetstagare skall i princip bedömas enligt nationellär attsom anse som

varvid det avgörande i fråga skyddad så-rätt, ärsynes vara om personen
arbetstagare enligt nationellade lagarna anställningsförhållan-som en om
målden se 10584 Damnols OmInventar. bara del verksamhetenen av

överlåts, övergår enligt direktivet anställningsförhållandenbara de som
knutna till den överlåtna delen verksamheten; måste alltså be-är av man

till vilken del verksamheten arbetstagaren skall hänföras sestämma av
mål 18683 Botzen.

Bestämmelserna i direktivet innebär överlåtelsen skall medföraatt att ar-
betsgivarens förpliktelser enligt anställningsavtalen automatiskt går över
från överlåtaren till förvärvaren, dock medlemsstaterna möjlighetharatt

föreskriva båda skall solidariskt för förpliktelsema se målatt att ansvara
arbetstagaren14587144 och Berg. Förvärvaren såledesär gentemot an-

svarig för förpliktelser före överlåtelsen har uppkommit iäven som an-
ställningsförhållandet se mål 13583 Abels.t.ex.

Bestämmelserna hindrar emellertid inte arbetstagaren fri viljaatt av egen
väljer exempelvis uppsägning eller avtal, inte fortsättaatt, genom an-
ställningsförhållandet under den innehavaren se mål 10584 Danmolsnye
Inventar. Däremot bestämmelserna tvingande på detär sättet att en ar-

intebetstagare kan avstå från sina rättigheter, exempelvis avseende skydd
uppsägning eller skydd anställningsavtalet förändras till följdmot mot att

överlåtelsen. Detta gäller på någotarbetstagaren skulleäven sättav om
kompenseras för avståendet så han vid helhetsbedömning inte kanatt en

ha blivit missgynnad se mål 32486 Daddys Dance Hall.anses
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förvärvaren i och medBestämmelserna i direktivet innebär således att
anställningsavtalet sådantöverlåtelsen automatiskt in i detskall träda var

i sin arbetstagarenvid tidpunkten för överlåtelsen. Detta innebär atttur
för-skyddad sådanainte till följd bestämmelserna i direktivet är motav

enligt nationellanställningsvillkoren överlåtarenändringar redanav som
för anställningsför-lagstiftning praxis hade vidta inomoch kunnat ramen

för föränd-själva överlåtelsen aldrig skälhållandet. Dock får utgöra en
3248610584 Danmols lnventar,ring anställningsvillkoren se målav

20991Daddys Dance Hall och Rask.

införa tillämpaenligt direktivet och bestäm-Medlemsstaterna har rätt att
för artikel 7.arbetstagarnamelser ärsom gynnsammare

författningarskall införa lagar och andraMedlemsstaterna de ärsom
till EG-kommissionen lämnanödvändiga för följa direktivet och överatt

författningar de inom dettill och andrade lagar antartexterna som om-
direktivet artikel 8.råde omfattassom av

lagstiftning eller ändring lagstiftningDirektivet har fört med sig avny
inom EG-kommissio-förstå, samtliga medlemsstater EG,såvitt vi kan se

1992 COM[92] 857.2 junidenrapportnens

stadfäst kollektivavtalallmängiltigförklarat har tilll Belgien finns ett som
rättigheter i sambandmed byte arbetsgi-ändamål skyddaarbetstagarnasatt av

följd avtalad överlåtelse verksamhet eller deltill av en avvare av en en en
i avtalet skall vid ändringBestämmelserna användasverksamhet. t.ex. av en
bildandet företag, överlåtelse, fusion ochverksarnhetsjuridiska ettstatus, av

intetillämpas på koncentrationer och omstruktureringarÖvertagande.Avtalet
till innehavareinte medför övergång och inte heller på ickeavta-en nysom en

såsomvid dödsfall och konkurs. Avtalet gäller för allalade övergångar, ar-
Belgien. Tresysselsättsi kategorier arbetstagare dockbetstagare äravsom

från skydd uppsägning enligt avtalet, enligtuteslutna de denmot trots att
lagstiftningen har skydd uppsägning provanställda,belgiska ett motannars

sig pensions-vissa arbetstagare studerandeoch närmarärsom personer som
Belgien.ålder jämför mål 23784 Kommissionen I avtalet stadgasattnr

grund för uppsägning.identitetsskifte arbetsgivarsidan inte kan utgöraett
En arbetstagare får arbetsgivare dock på grundkan sägas avsom en uppny

finnsvägande skäl eller ekonomiska orsaker. Det regel i avtalettungt enav
direktivets arbetsgivaren i vissa fall skallregelmotsvarar attsom ansesom

för anställningsförhållandet. Enligt avtaletansvarig upphörande skyd-ett av
enligt de anställningsavtaldasarbetstagarnasrättigheter och skyldigheter som

solidarisktfanns vid tidpunkten för övergången. Någon regel forom ansvar
överlåtarenoch förvärvaren finns inte i belgisk rätt.

vidIDanmark har det införts särskild lag tillämpas övergången som av en
övergångarverksamhet eller De i lagendel verksamhet.en av en som avses

omfattar såväl offentlig verksamhet i vilken rättslig formprivat oavsettsom
vissa formerverksamheten bedrivs. Bland omfattas arrendet.ex.annat av
fåroch leasingavtal, den verksamheten intaövertar ägaresanses enom som
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ställning arbetsgivare i förhållande till arbetstagarna. frågaDet ärsom om en
övergång del verksamheten, det naturligt förutsätts arbetsta-av en attav om

följer med den överförda verksamheten.delen Verksamheten måstegarna av
därför i drift och i tekniskt,avgränsad geografiskt eller arbetsmässigtvara
hänseende.Lagen gäller inte för sjögående skepp. Enligt lagen inträder för-

omedelbart i de rättigheter skyldighetervärvaren och fanns enligt kollek-som
tivavtal eller andra avtal lön och arbetsvillkor vid övergångstidpunkten.om
Någon regel solidariskt för överlåtaren och förvärvaren finns inte iom ansvar
dansk Enligt lagen uppsägningrätt. grund övergångär verk-en av av en
samheteller del därav inte rimligen begrundat i verksamhetensförhållandeen
med mindre uppsägningenberor på ekonomiska, tekniskaän eller organi-att
satoriskaorsaker medför gar arbetsstyrkan. Inte någon kategorisom av

arbetstagareutesluts från skydd enligt den bestämmelsen.Det finns be-av en
istärnrnelse lagen direktivets regel arbetsgivareni vissamotsvarar attsom om

fall skall ansvarig för upphörande anställningsförhållandet.ettanses av

I Frankrike finns i Code du travail bestämmelse innebär vid änd-atten som
ring arbetsgivarens juridiska situation försäljning, fusion,av genom arv,
omläggning verksamheten eller ombildning till bolag, vidareförs deav an-
ställningsavtal gäller vid förändringen. Den tidigare arbetsgivarensom svarar
dock också för skulder till arbetstagarna har uppkommit före över-som
gången. Varken överlåtaren eller förvärvaren kan grunda uppsägning påen
övergången.

IFörbundsrepubIiken Tyskland finns bestämmelser övergångom av
företag i den allmänna civilrättslagstiftningen BGB. Ett anställningsför-
hållande bestårvid tidpunkten för övergång företag eller delsom etten av en

företag överförs till förvärvaren det krävs något särskiltettav utan att
jjrridiskt dokument. Arbetstagaren kan inte tvingas övergå till förvärvaren.att
Overlåtaren och förvärvaren solidariskt för de förpliktelser harsvarar som
uppkommit på grund anställningsförhållande före övergångstidpunktenettav
och förfaller till betalning inom år efter övergången. Om sådanaettsom
förpliktelser förfaller till betalning efter övergången, den tidigaresvarar
arbetsgivaren dock bara för framperioden till övergången. Bestämmelserna
gäller enligt tysk rättspraxis också konkurs,vid något enligt uppgift harsom
medfört vissa svårighetervid rekonstruktion och utförsäljning företag i detavÖsttyskland.forna Det finns vidare bestämmelse ogiltighet etten om av
upphävande arbetstagares anställningsförhållande på grundav en av
övergången. Denna bestämmelse berör inte arbetsgivarens upphävarätt att
anställningsförhållandet andraorsaker.av

I Grekland grundar sig principen automatisk överföring anställnings-om av
avtalen vid ändring arbetsgivarensjuridiska rättspraxis. Förav person att
bringa grekisk lagstiftning i överensstämmelsemed EG-direktivet har dock
också särskild presidentförordning utfärdats.en

IIrIand finns särskild förordning skydd för arbetstagaresrättigheteren om
vid övergång verksamhet. I förordningen finns bestämmelser i hu-av en som
vudsak medöverensstämmer bestämmelsernai artikel 3.1 i direktivet. Någon
regel solidariskt för överlåtaren och förvärvaren finns inte. Avenom ansvar
direktivets bestämmelser uppsägning följdtill övergången har tagits inom av
i förordningen.

[Italien finns lagbestämmelser övergång verksamhet till följd fu-om av av
sion Övertagande,beslagtagande,arrende- eller hyresavtal. Principengenom

skyddet för arbetstagarensrättigheter och skyldigheter enligt de anställ-om
ningsavtal fanns vid övergångstidpunkten med vissaär undantagintagensom
i lagstiftningen. Overlåtaren och förvärvaren huvudregel solida-svarar som
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riskt för alla lönekrav arbetstagaren tidpunkten förhar vid övergången.som
finnsDet uttrycklig övergångbestämmelse verksam-attnumeraen avom en

heten inte i sig grund för uppsägning.utgör en en

ILuxemburg finns lagstiftning i hög grad med direk-överensstämmersom
tivets bestämmelser.Någon regel solidariskt för överlåtaren ochansvarom
förvärvaren finns dock inte.

INederländerna finns lagstiftning rättigheter och skyldigheter,attom som
baseradepå anställningsavtal, ingåtts mellan verksamhetsleda-är harett som
och i verksamhetenanställd arbetstagare,överförs fullt till förvärva-utren en

det sker övergång verksamheten.Den tidigare arbetsgivarennärren en av
under år solidariskt med förvärvaren för förpliktelser bak-ettsvarar motsom

grund anställningsavtal har före övergången.ingåtts Det finns ocksåettav
bestämmelser övergång aldrigverksamhet kan be-utgöraattom en av en en

förrättigad grund uppsägning. Provanställda kan dock påsägasen upp
grund övergång. Det finns dessutom bestämmelse iav en storten som mot-

direktivets regel vissa fallarbetsgivaren i skall ansvarigattsvarar om anses
för upphörande anställningsförhållandet.ett av

finnsIPortugaI regler förvärv företag, företagets juridiskaett oavsettom av
och övergång brukandet företag, vilka rättshand-status, ett oavsettom av av

lingar eller juridiska förhållanden övergången sig på. juridiskagrundar Den
ställning arbetsgivaren intar på grund anställningsavtal överförssom av
förvärvaren vilken juridisk verksamheten har. Det dockgörsoavsett status

förhär undantag anställningsavtalet inte gällande vid tidpunkten förom var
övergången eller den ursprunglige arbetsgivaren och förvärvaren harom
avtalat arbetstagarenskall fortsätta utföra arbete i verk-att attom en annan
samhet för den ursprunglige arbetsgivaren. Förvärvaren har också bara an-

för skulder har förfallit till betalning under periodsvar som en om sex
månader före övergången. Portugisisk bygger på anställningsavtalenrätt att

knutna till produktionsenhetenoch inteavtalen berörs identitetsskifteär att av
på arbetsgivarsidan. Detta innebär intedet möjligt grundaäratt att en
uppsägningpå det förhållandet verksamhetövergår från arbetsgivareatt en en
till en annan.

Spanien ñnns i arbetsrättslagstifmingenI generell regel ändringen attom av
arbetsplatseller självständigverksamhets, produktionsenhets ägareen en en

inte medför anställningsförhållandet upphör, eftersom den arbetsgiva-att nye
tidigaresinträder i den rättigheter och skyldigheter. Någon begränsningren

till övergång inte för Overlåtarenavtalad handen. och förvärvarensynes vara
under period solidariskt för förpliktelser har ingåttstresvarar en av som

före övergången.Det finns vidare bestämmelse väsentliga ändringarattomen
arbetsvillkoren, skadar yrkesmässigaarbetstagarens utveckling ellerav som

sårarhansvärdighet, berättigad upphävaorsakför arbetstagarenär atten an-
ställningsavtalet. Arbetstagaren få gottgörelse fast-har då den ärrätt att som
ställd för osakliga uppsägningar.

[Storbritannien i förordning principen upprätthållandeupptas omen av
arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Någon regel solidarisktom

för överlåtaren förvärvarenoch finns dock inte. Varje uppsägningansvar
enbart eller huvudsakligen övergånggrundar sig på betraktaärsom atten

osaklig uppsägning.som en

Även i Finland har det antagits lagstiftning för åtagandenauppfyllaattny
i EES-avtalet.
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13.3. Svensk rätt

I svensk finns intedet någon generell reglering vilkenrätt inverkan påav
anställningsförhållanden övergång företag kan ha se härtill ochetten av
till följandedet Ronnie Eklunds avhandling Anställningsförhållandet vid
företagsöverlåtelser, 1983. finnsDet dock några regler vad iom som
vissa särskilda hänseenden skall gälla efter övergång företag,etten av se

3 25 §§och anställningsskyddslagen 31 § semesterlagent.ex. samt
1977480.

avsaknadI arbetsrättslig reglering överlåtelsesituationema till-av en av
i principlämpas här allmänna avtalsrättsliga regler pansbyte. Närom en

verksamhet överlåts från arbetsgivare till övergår inteen en annan an-
ställningsavtalen automatiskt till förvärvaren. Det krävs i princip såvälatt
förvärvaren de enskilda arbetstagarna övergången. I så-accepterarsom
dant fall det i princip anställningsförhållandet med överlåtarenattanses

avslutat och anställningsavtal har uppkommitär med förvärva-att ett nytt
Detta anställningsavtal med förvärvaren behöver inte haren. nya samma

innehåll i fråga lön, arbetstider det gamla anställningsavta-om somm.m.
let. Det alltså enligt svensk fullt möjligt anställningsvillkorenär rätt att
ändras till följd överlåtelse. Förvärvaren i princip inteav en ansvarar
heller särskilt åtagande för den tidigare arbetsgivarens förpliktelserutan
enligt det tidigare anställningsavtalet.

Svensk faller alltså i diskuterade situationer tillbakarätt på allmännanu
avtalsrättsliga regler, eller grundsatser. Tanken bakom dessa regler är att

gäldenär, den enligt avtal förpliktad något,är göraett atten som t.ex. att
betala lön, inte till skada för borgenären, den berättigade enligt avtalet,
skall kunna komma ifrån sina förpliktelser överlåta dessa påattgenom
någon kanske har betalningsförrnåga. Arbetsdomstolensämreannan som
har i AD 1935 95 uttryckt sig följande Av allmännasätt rätts-nr
grundsatser följer, den i avtalsförhållande icke stödatt parten ett utanena

särskild lagregel eller medgivande den andra kanav partenav annan
överflytta sin partsställning, innefattande icke blott rättigheter ävenutan
skyldigheter.

Det står alltså klart anställningsavtalen inte det EG-direkti-sättatt som
förutsätter övergår automatiskt förvärvaren till följd överlå-vet av en

telse den verksamhet vari arbetstagaren sysselsatt. För sådantärav att ett
automatiskt byte samtycke, skall ske krävs det enligtpart, oavsettav
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svensk särskild lagregel, sådan lagregeloch någon finnsrätt det alltsåen
inte i fråga övergång anställningsavtal.om av

Enligt svensk arbetsbrist giltig anledning för arbetsgivarenrätt utgör en
avsluta anställningsförhållande uppsägning. Om arbetsgi-att ett genom en

överlåta verksamhet eller del verksamhet tillattvare avser en en av en
någon det ha uppkommit arbetsbrist hos överlåtaren beträf-arman, anses
fande den del verksamheten överlåtelsen Hos denne arbets-av som avser.

finnsgivare det till följd överlåtelsen inte längre tillräckligt medav ar-
betsuppgifter för sysselsätta alla anställda. Arbetsgivaren kan såledesatt
på föreståendegrund eller genomfördredan överlåtelseav en en av en
del sin verksamhet arbetstagare på grund arbetsbristsägaav upp av
jämför AD 1987 2. Om arbetsgivare på detta sätt sägert.ex. nr en upp
arbetstagare och överlåter verksamheten till någon har arbetsta-annan,

enligt särskild lagregel 25 § andra stycket anställningsskydds-gama en
lagen år företrädesrättunder till återanställning i verksamhetenett en

den arbetsgivaren skall anställa Ompersonal. förvärvarennär intenye
anställer någon personal i den verksamheten, därförövertagna t.ex. attny

ihan verksamheten vill använda arbetstagare han redan har anställda,som
kan företrädesrätten inte utnyttjas. Företrädesrätten till återanställning

förvärvarenhos verksamheten innebär inte heller den arbetsgi-attav nye
måste erbjuda de uppsagda arbetstagarna anställningsvillkorvaren samma

i fråga lön och arbetstider de skall utföra sina arbets-t.ex.om ens om
uppgifter precis förut jämför dock 28 § medbestäm-sättsamma som
mandelagen angående kollektivavtalsreglerade arbetsvillkor. Företrädes-

inte heller gälla det inte finns någoträtten rättsligt sambandnäranses
mellan den tidigare arbetsgivaren och den driver verksamheten vida-som

såsom fallet initiativär när entreprenör ersättsre, en av annanen av
uppdragsgivaren se 1978AD 153.nr

Arbetstagaren enligt svensk skyldiginte anställning hosär denrätt att ta
arbetsgivaren. Om arbetstagaren inte godtar erbjudandeettnye om an-

ställning hos den arbetsgivaren, kan han i allmänhet påsägasnye upp
grund den arbetsbrist uppkommit följdhar till överlåtelsen.av som av
Arbetsgivaren måste dock först försöka placera arbetstagarenatt om
inom den kvarvarande verksamheten AD 1987 2.se nr

Enligt svensk kan arbetstagare således justrätt grundsägasen upp av
hans arbetsgivare överlåter del sin verksamhet. Arbetstagarenatt aven
dock ihar denna situation tillviss anställning hos den harrätten som
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övertagit verksamheten. inteMen innebär arbetstagarendenna ärrätt att
fågaranterad behålla anställningsvillkor får anställningsina hanatt om

hos den arbetsgivaren. arbetsgivaren inte hellerDen är sär-utannye nye
skilt åtagande ansvarig för förpliktelser enligt det anställningsavtal som
arbetstagarenhar haft arbetsgivaren.med den tidigare

Enligt rättspraxis och uttalanden i lagförarbeten det i svensk möj-är rätt
ligt under vissa förhållanden förekommit,betrakta vad haratt t.ex.som

arbetstagares uppsägning eller avtal anställningens upphörande,etten om
uppsägning eller från arbetsgivarens sidaavskedande se vida-ettsom en

avsnitt 14.4.3.5. och l4.7.4.9.. Om arbetsgivaren trakasserar arbets-re
visserligen inom för avtal, ensidigtgällandeatt,tagaren genom ramen

genomföra genomgripande förändringar arbetsvillkoren, torde detav
sålunda möjligt arbetsgivarendet ansvarig förär äratt attvara anse som

frånuppsägning arbetstagarens sida i själva verket grundart.ex. en som
sig på de åtgärder arbetsgivaren har vidtagit arbetstagaren.gentemotsom

givetvis gälla i situationenDetsamma torde den arbetsgivaren försökeratt
genomdriva väsentliga förändringar arbetsvillkoren arbetsta-att av som

enligt gällande avtal inte skyldig tåla. I denna situation kanär attgaren
arbetstagaren för övrigt också med omedelbar frånträdaverkan sin an-

iställning enligt 4 § tredje stycket anställningsskyddslagen.

överväganden1 3 4
. .

föregående redogjort förI det har vi innebörden EG-direktivetav om
för rättigheter vid överlåtelseskydd arbetstagares företag och för in-av

nehållet i gällande Mot bakgrundsvensk det riksdagenrätt. god-av av
kända ställningstagandet gällande svensk lagstiftning uppfyller EG-di-att
rektivet några särskilda lagstifmingsåtgärder har vi inteutan ansett oss
böra föreslå några genomgripande ändringar gällande vidsvensk rättav
övergång företag. Vårt ställningstagande skall bakgrundmotav ses av
bl.a. de uttalanden EES-utskottet Europa- utrikeshandels-ochsamtsom
ministern har gjort möjligheten använda kollektivavtal svenskattom av
modell för införliva EG-regler. stundande förhandlingarnaDeatt ettom

Ävensvenskt medlemskap i EG också betydelse. förhållandetdetär attav
svensk lagstiftning och rättspraxis, sedd helhet, allmänt tordesettsom en

förmånligare för arbetstagarna tillämpasvad i många EG-änvara som
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länder hafthar betydelse, liksom möjligheten för svenska domstolar att
s.k. EG-konform tolkning svenska rättsregler.göra en av

Vi har sammanfattningsvis funnit gällande svensk tillfredsstäl-rätt äratt
pålande det behandlade området, och vi föreslår således inte någonattnu

särskild lagstiftning införs. I betänkande kommer viett att tanu senare
frågor har med anställningsskyddet och medinflytandetgöraattupp som

inom vidkoncerner och bolagisering.
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från14. Uppsägning
arbetsgivarens sida,
avskedande

Vi föreslår principen saklig grund för uppsägning frånatt arbetsgiva-om
sida skall stå kvar. Inom för saklig grund-begreppet föreslårrens ramen

vi dock ändringar. De innebär bl.a. anpassning till den utvecklingen som
Ändringamaunder år har skett inom arbetslivet. syftar tillsenare ett an-

ställningsskydd med hänsyn till arbetstagarensär avvägt behovsom av
skydd också till arbetsgivarens förutsättningar och det intressemen som
både arbetsgivare, arbetskamrater och andra kan ha fungerandevälav en
arbetsplats. Bland föreslår vi skärpt på fall där arbetstagarenannat en syn
medvetet har sig de måste gällaöver arbetsplats.satt normer som en
På vissa punkter vi ganska bestämda riktlinjer för hand-anger parternas
lande. Detta isker avsikt bedömningen sakliggöra grund-begreppetatt av

förutsebar riktlinjerna skall också arbetsgivaren möjlighetmera men ge
fasthetmed arbetstagaren sig gällandenär sätter överatt agera normer

eller vid störningar på arbetsplatsen till följd arbetstagares alkohol-av
missbruk. Vi föreslår också arbetsgivarens omplaceringsskyldighet in-att
skränks väsentligt arbetstagaren åsidosattmedvetet harnär sina skyldighe-

i anställningen skyldigheten efter arbetsgivarenster samt att anpassas
förutsättningar. Ytterligare föreslås arbetsgivare förgrundatt som upp-
sägning eller avskedande skall kunna åberopa arbetstagaren har dömtsatt
för brott lagakraftvunnen dom, något innebär arbetsgiva-genom attsom

inte i arbetstvisten föra bevisningbehöver arbetstagarens skuldren om
till brottet. Den mänadsregeln föreslåss.k. ändrad dels så tidsfristenatt
sträcks till två månader, dels så tidsfristen skall kunna brytas ige-ut att

arbetsgivarens dröjsmål ursäktligt ellernär är det finnsnärnom synner-
liga skäl. De ändringar saklig grund-begreppet föreslås fåsom avser ett
visst ocksågenomslag beträffande möjligheterna till avskedande.
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Inledning14.1.

tills vidareNär anställningen gäller kan den endera arbetsgi-sägas upp av
För gäller inga särskilda förut-eller arbetstagaren. arbetstagarenvaren

viss uppsägningstid jämförsättningar i det läget, han har iakttaattmen
arbetsgivarens sida sakligt§. En uppsägning från skall däremotll vara

§. föreligger inte saklig grund, det skä-grundad 7 Enligt lagen det om
arbetsgivaren bereder arbetstagarenligen kan krävas hanatt annatav ar-

sig. regel angående omplacering saknas lagföre-bete hos Utöver denna
preciserar saklig för uppsägning.skrifter kravet grundnärmaresom

i tvåframgår saklig kan föreligga typsituationer.Indirekt dock grundatt
fråga olika tillDet omständigheter knyter denkan an en-vara om som

vad lagen förhållanden hänför sig tillskilde arbetstagaren, benämner som
sakligpersonligen jämför 7 § tredje stycket. Men grundarbetstagaren

§,fall arbetsbrist jämför 22 där det blir frågaockså för handen iär av
form uppsägning. När uppsägningen arbets-kollektiv av avserom en mer

gäller särskild inskränkning i arbets-personliga uppträdandetagarens en
den månadsre-givarens anställningsavtalet. Det s.k.rätt säga äratt upp

får uppsägningeninnebär arbetsgivaren inte grunda enbartgeln attsom
på han har känt till i månad innan hanomständigheter änmer ensom

tilltänkta uppsägningen.underrättade arbetstagaren denom

ocksåVid fall kontraktsbrott har möjlighet avslutagrovt parterna attav
anställningsförhållandet omedelbart således uppsägningstid. Ioch utan ar-

någotbetsgivarens fall blir det då fråga avskedande, enligtettom som
åsidosatt sina åligganden18 § förutsätter arbetstagaren haratt grovt mot

arbetsgivaren. Vid finns månadsregel innehållavskedande av sammaen
personligavid uppsägning på grund arbetstagarens uppträdande.som av

sin sida möjlighet med omedelbar verkan från-Arbetstagaren har att
väsentlig månanställningen, arbetsgivaren i har åsidosatt sinaträda om

§åligganden honom 4 tredje stycket.mot

innehållerockså in LOA särskilda regler avske-Här skall skjutas att om
Således ske begåttdande ll kap.. kan avskedande arbetstagaren harom

uppenbarligen olämplig inneha sinbrott, visar han anställ-är attattsom
Även föranledaning. tjänsteförseelser kan uppsägning,andra grova om

olämplig för sin anställning.de visar arbetstagaren uppenbart Det-äratt
efterarbetstagare inom två år disciplinärgäller be-ensamma om en

därigenomstraffning begår tjänsteförseelse och visar signytt en
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olämplig för i fråga. sistnämndauppenbart den anställning I detärsom
fallet gäller dock ytterligare förutsättning den tjänsteförseel-attsom nya

§.myndighet första 2 Ett fårsker hos den avskedandesammasen som
myndigheteninte grundas enbart på omständighet har känt tilldock som

månad före prövningen. Om Statens skall hand-ansvarsnämndänmer en
två månader frånlägga ärendet tiden dock utsträckt till detär att om-

känd för myndighet lyder under.ständigheten blev den arbetstagarensom
alltid påkalla avske-Riksdagens ombudsman och justitiekanslem kan dock
inträffade §.månader från omständigheten 5dande inom det attsex

LOA-utredningen föreslagitbör dock i sitt betänkande harNärnnas attatt
avskedande skall och reglerna i anställnings-särreglema slopas attom

gälla fullt inom offentliga sektorn SOUskyddslagen skall denut
199260.

finnsOm arbetsgivare anställningsavtalet det sakligsäger utan atten upp
ogiltigförklaring vidför åtgärden, kan arbetstagaren utverkagrund en

inte uppsägningdomstol; detta gäller dock arbetstagaren angripernär en
arbetsgivaren regler turordning si-det skälet harenbart sattatt omav

också blivit34 §. Ogiltigförklaring kan ske arbetstagaren hardan när
förfunnits uppsägning 35 §.avskedad det grundutan att ens

giltighet förVid tvist uppsägnings finns särskilt skydd den be-ettom en
nämligen stå kvar i anställningen sårörde arbetstagaren; han har rätt att

domstol förordna anställningentvist pågår. En kan dock skalllänge att
i utgången uppsägningstiden. Vid avskedande gällerupphöra och med av

ordningen anställningen består endast domstolen harden omvända när
förordnat detta.om

lagen skall lön anställ-En arbetsgivare bryter och andramot utgesom
Även38 §. denningsförmåner, också skadestånd arbetstagare sommen

iaktta sin uppsägningstid dra sig skyldighetslutar kan attutan att en
skadestånd. I båda skadeståndet ekonomisk förlustbetala fallen avser

ekonomiskt skadestånd för den kränkning lag-såväl ersättning somsom
innefattarbrottet allmänt skadestånd.

Direktiven14.2.

direktiven det viktig i anställningsskyddslagenEnligt principär atten
uppsägningar från arbetsgivarens skall sakligt grundade. Ochsida vara
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efter vad i direktiven ställer regeringensig bakomsägs den princi-som
Det vidare syftet inte har varit arbetstagarensägs absolutatt attpen. ge en

till fortsatt anställning, till säkerställa det måsterätt anförasutan att att
sakliga skäl för uppsägning, skäl så starka de verkligenär atten som mo-
tiverar arbetstagaren förlorar sin anställning. Regelverket kringatt upp-
sägning och avskedande dock så utformat forrnaliafel frånattanses vara
arbetsgivarens sida i antal falluppmärksammade har gjort uppsäg-ett att
ningen eller avskedandet har strida lagen, arbetstaga-ansetts mot trots att

tvekan har gjort sig skyldig till något bort leda tillutan uppsäg-ren som
ning eller Sådanaavskedande. händelser kan, det vidare, medverkaanges
till undergräva allmänhetens förtroende för lagstiftningen. Det läggsatt
därför utformningen formellade reglerna vidprövaattoss av upp-

Ävensägning och avskedande. förutsättningarna för uppsägning ochom
avskedande i huvudsak tillfredsställande bör vi dessutom oför-är vara
hindrade framlägga förslag till eventuellt möjliga förändringar iävenatt
den delen. Direktiven avslutningsvis ILOs konventionnämner att om
uppsägning arbetstagare arbetsgivarens initiativ innehåller bestäm-av
melser vad skall giltigt förskäl uppsägning.om som anses vara

l 4 3 Bakgrund. .

Utgångspunkten tidigare såväl arbetsgivaren arbetstagarenattvar som
hade i princip fri arbetsavtal gällde förrätt säga obe-att etten upp som
stämd tid. I rättsfallet AD 1932 100 uttalade arbetsdomstolen att avta-nr
let kunde sidor, det behövde anförassägas ömse något skälutan attupp
för uppsägningen. Och i fall där arbetsgivaren faktisktäven haderent
motiverat uppsägningen ansåg sig domstolen förhindrad detprövaatt an-
givna skälet från rättsliga utgångspunkter.

Uppsägningsrätten dock inte helt oinskränkt vid denna tid. Somvar ens en
allmän princip gällde uppsägning inte fick iske syfte stredatt ett motsom
lag eller goda seder. Inskränkningar kunde också förekomma i avtal. Så-
lunda hade arbetsgivaren i vissa fall uttryckligen tagit sig avstå frånatt
uppsägningar kränkte föreningsrätten; detsamma ansågs dock gällasom

avtalet saknade uttryckligäven bestämmelse inär Från slutetämnet.en av
1930-talet principen skydd för föreningsrätten dessutom lagfäst.var om
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successiva inskränkningar i arbets-årtiondenade följande skeddeUnder
gåttUtvecklingen kan haarbetstagaren.givarens sägasrätt sägaatt upp

i och i avtal.parallellt lag

uppräkninginnehöll uttömmandefrån år 1965Statstjänstemannalagen en
det statligauppsägningkunde ligga till grund förde skäl ensomav

hadetjänstemännenfick uppsägning bara skeEnligt lagenområdet. om
inanledning drafannslämplighet för tjänsten, detvisat bristande attom

allmänpåkallad frånnågot skäluppsägningenden eller annat varavom
skyldighet för tjänsteman-fanns det vissa reglersynpunkt. Dessutom om

arbetsfönnågannedsättning ipensionsåldems inträde, vidavgå vidattnen
avgå föreinte skyldigdockvid brottslighet. Tjänstemännenoch attvar

beredasförflyttas till ellerlämpligen kundepensioneringen, hanom
Beträffande tjänstemänförenad pensionsrätt.medtjänst som varannan

gällde deneller polisväsendetutrikesförvaltningen, krigsmaktenvid sär-
påkallat tillmed hänsynskulle avgå, dettjänstemännenregeln att om var

in i disponibilitet.tjänstemännensådana fall trädderikets bästa. I

lagstiftning. Sålunda detin iinskränkningarYtterligare växtetogs annan
sin grund i vämplikts-uppsägningar hadeförbudfram legala mot som

särskilt skyddhavandeskap. Etttjänstgöring, äktenskap eller uppsäg-mot
också för skyddsombud.infördesning

föranställningsskydd vissa arbetsta-1971 års lagintresseAv ävenär om
denförbättra sysselsättningen hossyftade tilllag främst attsomgare, en

bestämmelseinte någon uttryckliginnehöllarbetskraften. Lagenäldre
inför-återanställninguppsägningsrätten. Regleribegränsningarmed om

arbets-blivit uppsagd grundarbetstagareemellertid. Endes som av
anställning arbetsgivaren tidföreträde till hos underhade såledesbrist en

departementschefenanfördeOch imånader. motiven till lagen attav sex
inträffaträttsutvecklingen hadeflera omständigheter betydelse förav

åter-synnerhet reglernaDen lagen då iefter 1932 års dom. och omnya
utvecklingen i rikt-påverkaansågs i hög grad ägnadeanställning attvara

1971107uppsägningsrätt prop.från grundsatsen frining bort om en
118.s.

Även ledde utvecklingen hänkollektivavtalsreglerade områdetdet mot
huvudavtalet mellanRedanskydd för anställningen.allt starkare ar-ett

Saltsjöbadsavtaletår 1938landsorganisationenbetsgivareföreningen och
anställningsavta-arbetsgivarensbegränsningar iinnebar sägarätt att upp
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let. Arbetsgivaren blev skyldig vilka skäl låg bakomatt uppge som upp-
sägningen, och arbetstagarsidan möjlighet påkalla såväl lokalattgavs som
central förhandling i saken. Vidare kunde central nämnd, arbetsmark-en
nadsnämnden, undersöka de omständigheterna kringnärmare uppsäg-
ningen. Nämndens uttalanden innefattade dock endast rekommendationer
och således inte bindande för parterna.var

De huvudavtal sedermera kom gälla på tjänstemannasidan fickattsom en
likartad utformning. Både dessa Saltsjöbadsavtaletoch ändrades under

Ändringamaåren 1964 och 1965. innebar bl.a. arbetsmarknadsnämn-att
ñckden ställning skiljenärrmd. Härigenom blev nämnden behörig attav

ålägga arbetsgivaren skadeståndsskyldighet uppsägningen intenär en var
sakligt grundad. Så kunde dock bara ske uppsägningen utgick från denom
enskilde arbetstagarens förhållanden. Och någon möjlighet till ogiltig-
förklaring inte i avtalen.gav

Det bör också arbetsgivareföreningen och landsorganisationennämnas att
år 1970 träffade överenskommelse de fackliga klubbordförandenasen om
ställning i företaget. Den innebar klubbordföranden fick förstärktatt ett
skydd uppsägningar inkräktade den fackliga verksamheten.mot som
Om han blev uppsagd och det kunde tänkas uppsägningen beroddeatt

fackligahans verksamhet, skulle han nämligen ha stå kvar i sinrätt att
anställning tills uppsägningen hade blivit prövad rättsligt.

Även arbetsgivare stod utanför arbetsgivareföreningen åtog isig storsom
utsträckning skydda de anställda obefogade uppsägningar. Ettatt mot
motsvarande skydd kom också gälla för dem arbetade inomatt statsom
och kommun. För tjänstemän i statliga bolag träffades dessutom sär-en
skild trygghetsöverenskommelse år 1972. innehöllDen betydande in-
skränkningar i arbetsgivarens möjligheter grund arbetsbrist sägaatt av

äldre tjänstemän långmed anställningstid. En liknande överenskom-upp
melse träffades året därpå mellan arbetsgivareföreningen någraoch av
tjänstemannaorganisationema.

Som antyddes i förarbetena till 1971 års lag torde rättsutvecklingen, även
vid sidan uttryckliga lag- eller avtalsföreskrifter, gåttha i riktningav mot

allt begränsning arbetsgivarens möjligheterstörre desägaatten av upp
anställda. Det blev med tiden klart arbetsgivaren inte fick hota arbets-att

med uppsägning för förmå tilldem lagbrott eller andra för-tagare att
kastliga handlingar för påverkaeller dem i angelägenheter där deatt
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Ävenfrittborde ha val enligt allmänt rådande moraluppfattning.ett en
arbetstagaren hade begått förseelse något slag gick utvecklingennär en av

nyanserad bedömning, förseelsen fickdär allvaret i vägasmot en mer
arbetstagarens anställningstid situationen i övrigt. Vid upprepadeochmot

förseelserfall lindriga ansågs arbetsgivaren förhindrad sägaattav upp
intearbetstagaren han dessförinnan hade och försökt korri-reageratom
mindre ingripande åtgärder. Beträffandebeteendetgera genom samar-

betssvårigheter framhölls i olika i förstadet sammanhang handatt man
fick lösa problemen omplacering. Allmänt ansågs också attgenom en ar-
betsgivaren borde godta arbetstagarna med tilltagande ålder förloradeatt

snabbhet. fick i fallen efterkroppskrafter och Arbetsgivaren de på dege
ekonomiska och fortsatt anställning,hänsynen detävenacceptera en om

företagetförde med sig sysselsatte förhållandevis många äldreatt perso-
ner.

Gällande14.4. rätt

14.4.1. Inledning

Genom 1974 års lag anställningsskydd infördes pågenerellt kravettom
uppsägningarbetsgivarens skall sakligt grundad, krav haratt ettvara som

bibehållits i den gällande anställningsskyddslagen från år 1982. Lag-nu
från formuleringstiftningen utgick alltså den hade funnits i huvudav-som

arbetsgivareföreningen och landsorganisationentalet mellan sedan år
1964. Detta innebar emellertid inte lagen skulle knyta till arbets-att an
marknadsnämndens praxis eller lagen skulle tolkningatt ges samma som
huvudavtalet den här punkten. ansågs förhållandena väsentligTvärtom
förändrade SOUden lagstiftningen 19737 f..147genom nya s.

Begreppet saklig grund preciseras inte i Lagstiftaren funnitlagtexten. har
intebegreppet kan bestämmas generellt, eftersom uppsägningsfallen äratt

sinsemellan olika förhållandenaoch kraftigt varierande olikamellan ar-
betsplatser prop. 1973129 119 f.. vägledning finnsViss hämta iatts.
motiven till bådade lagarna anställningsskydd. Den främsta rättskäl-om
lan dock den domstolspraxis vuxit fram förstahar sedan den lagenär som
trädde i kraft.
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Arbetsbrist14.4.2.

inledningen arbetsbrist saklig grund förSom redan i utgörnämnts upp-
han håller ifordras inte arbetsgivaren verksamhetensägning. Det attav

intresse sysselsättning ellergång för tillgodose arbetstagarnasatt av
härtill följande SOU 19737 148,i anställningen se och dettrygghet s.

ff. 19818271 64 19771973129 120 och ADsamtprop. s.prop. s.
arbetsgivaren bedömer beho-64 och 1983 127. Ytterst detärnr somnr

arbetskraft. Givetvis dock arbetsgivaren sin beslutanderättutövarvet av
arbetstagarsidan.sedvanligt medinflytande från Men hanunder om ge-

från måstedriftsinskränkning utgår lagen detta godtas,nomför atten
flera grund arbets-följden blir arbetstagare sägsäven att avuppom

brist.

förI motiven betonas dock arbetsgivaren bör ha arbetstagarnas bästaatt
han alla till buds stående medel undvikaoch bör övervägaögonen attatt

inskränkning driften. Och naturliguppsägningar vid det sägs atten av av-
gång eller successiv avveckling ofta borde kunna drastiskaersätta

Även omplaceringar ifriställningar. detta sammanhang.nämns

driftsinskränkningDet sagda innebär arbetsgivarens beslutatt om en en-
dast sällan kan bli föremål för egentlig överprövning i måletten som
gäller uppsägning grund arbetsbrist. Arbetstagarna kan i allmänhetav
inte framgång angripa uppsägningen påmed den grunden det skulleatt

företagsekonomiskt omotiverat förändra verksamheten det sättattvara
aktuellt. arbetsgivaren faktiskt ändringen,Har beslutatär rentsom om

innebär det i principarbetstagarna har den arbetsbristatt att acceptera
och de blir följdenuppsägningar därav.som

Saken har varit till bedömning i arbetsdomstolen vid några tillfällen,uppe
1977AD 215 och 1980 133 1983 42 och 127.t.ex. samtse nr nr nr nr

I 1977 års fall gjorde domstolen vissa principiella uttalanden anfördeoch då
bl.a. följande Vid prövningen förgrund uppsägning godtag-av om en som
bar arbetsbrist föreligger skall domstolen framgårsom av
anställningsskyddslagens förarbeten i allmänhet inte bedömningen

de föranledermotiv driftsinskränkning. Beslutar arbetsgivareav som en en
inskränka sin verksamhet, skall normalt någon granskning fråndetatt sett av

företagsekonomisk synpunkt berättigade häri inte ske. lnskränkningen
behöver inte påtvungen, det orderingången minskar. Isättett.ex. attvara
allmänhet det tillräckligt arbetsgivaren beslutar inskränkaär att att
verksamhetenför arbetsbrist föreliggaskall och saklig grundutgöraatt anses
för uppsägning.
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De angivna riktlinjerna principhar i bäring på den offentligaävennu
delen arbetsmarknaden. Vid bedömningen arbetsbrist föreliggerav om
har exempelvis utgå från de beslut politiska instanser ochattman som
överordnade myndigheter fattar medelstilldelning och verksamhetensom
organisation. Jämför AD 1983 127 1984 19 26.ochsamtnr nr nr

faller utanförVad möjligheterna till överprövning i första handärsom
lämpligheten de grundläggande organisatoriska beslut arbetsgiva-av som

fattar; arbetsgivaren hur verksamheten skall organiseras ochavgörren
vilket behov personal finns. Däremot har arbetsdomstolen i fleraav som
fall sig behörig frågan brist på arbete verkligenprövaansett att om en
har uppkommit följd det organisatoriska beslut arbetsgivarensom av som

fattat. ligger dåhar Det arbetsgivaren sitt påståendestyrkaatt om ar-
betsbrist AD 1980 133. Praxis visar också exempel på fall där dom-nr

haftstolen har analysera begreppet arbetsbrist.närmareatt

Ett exempel på detta finns i rättsfallet AD 1983 109. En de två yrkeslä-nr av
vid verkstadsskola hade grund arbetsbrist. Detsagtsrama en upp av upp-

sagde läraren bestred det förelåg någon brist arbete i anställnings-att
skyddslagensmening. Arbetsdomstolen gick i prövning den frågan,en av

fannoch då verkstadsskolan omfattades läroplan fastställdatt av en ny av
skolöverstyrelsen, plan innebar skolan inte kunde tvåha lärareatten som an-
ställda. Om skolledningen inte sig efterrättade den läroplanen fanns detnya
risk för skulle dra in de bidrag dittills hade utgått. Domstolenatt staten som
ansågmed hänvisning till de förhållandena skolledningen hadehaft rättatt att

läraren grund arbetsbrist. Jämför 1977 64, 1978ADsäga 57avupp nr nr
1981 46.och nr

I AD 1983 127har arbetsdomstolen sitt utslag principiellgettnr ut-en mera
formning. Målet gällde uppsägning låg-22 eller mellanstadielärare. Lärar-av

anförde arbetsgivarenbl.a. inte hadevidtagit erforderliga åtgärder förattna
bereda fortsatt anställning.dem Domstolen frånupprepade lagmotiv ochatt

tidigare domar arbetsgivarens bedömning avgörande det be-är gällernäratt
hovet organisationsförändring. Dessutom, fortsatte domstolen, detärav en

själv detarbetsgivaren möjligt genomföra för-avgör ärytterst som attom en
ändring organisationen friställningar behöver ske. Domstolenutan attav an-
sågsig dock inte behövagodta varje påståendefrån arbetsgivarenssida detatt
från företagsekonomisk skulle olämpligtsynpunkt genomföraattvara en or-
ganisatorisk förändring förhindrade friställningar. Enligt domstolenssom
uppfattning borde arbetsgivaren redovisa de skäl ligger bakom hanssom
ståndpunkt dessaoch skäl måste vid objektiv bedömning framståen som
godtagbara. Arbetstagarna hadeinvänt det inte kunde föreligga någonatt ar-
betsbrist för den tillsvidareanställda eftersomdelen personalen, arbetsgiva-av

haderåd avlöna vikarier. Domstolen uttaladehärtill det i princip inteattren att
kunde ställasnågot krav arbetsgivarenskulle ordna verksamhetensåatt att
vikariat blev överflödiga. Det kunde emellertid inte godtas tillsvidarean-att
ställda arbetstagaresades för bli vikariersedan arbetadeatt ersattaupp av som
i omfattning.motsvarande l sådanafall, anförde domstolen, förelåg det inte
någonarbetsbrist.Den situation arbetsdomstolenhade bedöma i måletattsom
ansågsdock innefatta brist arbete i lagensmening. Jämför vidare ADen
1981 46.nr
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liksom påHär andra områden gäller dessutom rättshandling skallatt en
efter innehållbedömas sitt reella och inte efter sin form. Det såledesär

tänkbart arbetsgivaren fingerar arbetsbrist för kunna sägaatt atten upp
arbetstagare han vill blihelt andra orsaker med. Fråganen som av av om

uppsägningen varithar sakligt grundad eller skall då bedömas med
till verkliga skälenhänsyn de bakom åtgärden; uppsägningen harom

förestavats personliga skäl betyder åtgärden skalldet godtas baraattav
såde skälen starka de saklig grund för uppsägning i la-är utgörattom

mening. I det sammanhanget bör observeras driftsinskränkningarattgens
uppsägningar oftaoch på grund arbetsbrist berör ganska antalett stortav

på åtgärden då fårarbetsplats och kollektiv prägel. Ar-atten enpersoner
föreliggabetsbrist kan dock med avseende på enstaka arbetstagareäven

och saklig grund föreligger i det fallet. Här kan det dock finnasäven an-
ledning särskilt ñngeradobservant problemet med arbetsbrist.att vara

När uppsägningen enstaka tillmäts bevisfrågomaarbetstagareavser en
betydelse. Enligt arbetsdomstolen får prövningen särskild karak-stor en

verksamhetsförändring bara påverkar enda arbetstagare.närtär en en

[rättsfallet 1976 26 framhöllAD domstolen bedörrmingen arbetsgi-attnr av
företagsekonomiska svårargumentation blir i de aktuella si-extravarens nu

tuationema; det betydligt lättare arbetsgivarens skäl vidär prövaatt en merÅdriftsinslcränkning.omfattande andra sidan ansågdomstolen bevissvå-att
righeter inte fick hindra från angripa uppsägning därarbetstagare atten en ar-
betsbristen hade täckmantel. Det därför nödvändigt medanvänts som var en

bedömning bevisningen.nyanserad den framlagda Domstolen antogmera av
därvid följande Ju sannolikare det framstår på grundval denrättssats av-bevisning arbetstagarenspåstående uppsägning orsakatsattsom avser en-omständighet den arbetsgivaren har uppgivit, desto starkaänav annan som
krav bör ställas arbetsgivaren visa uppsägningen företagitsskulle haatt att

företagsekonomiska skäl ovidkommande omständighetendenävenav om
inte förelegat. Efter vidare anfördevad arbetsdomstolen kan det vid sådanen
prövning anledning granskade företagsekonomiska skälen betydligtattvara

Omingående sker. står kvar någondet ovisshet, avsluta-änmera som annars
deåiomstolen,den gå arbetsgivaren. Jämför 1978bör ADöver ävenut nr
ll .

Det kan alltså bli ingåendeaktuellt med analys de företags-en mera av
ekonomiska för omstrukturering,grunderna den leder till enstakaen om
uppsägningar och utredningen tyder de åtgärderna berorattom av
personliga omständigheter. Man i det sammanhangetkan här tala om en
delad bevisbörda, där arbetstagaren visa åtminstonehar sannolika skälatt

påståendeför sitt arbetsbristen fingerad. Om han lyckas med detäratt
måste arbetsgivaren styrka arbetsbristen har varit verklig 1980ADatt

133.nr
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mån principer vid nedskärningarI vad skall gälla fårstörresamma anses
Sannolikt har dock i de fallen svårare fåtveksamt. arbetstagarna gehöratt

invändning fingerad arbetsbrist. Utgångspunktenför skulle möjli-en om
arbetsgivare mindre genomförabenägenäratt att storagen vara en or-

ganisationsförändringar berör flera arbetstagare bara för bliattsom av
misshaglig Kanske mindre sannoliktmed kan det hanattperson. ansesen

skullevill bli med antal ovidkommande skäl;ett stortav personer av man
fall utgå från genomgripande förändringar, intei så kunna att mera som

särskild eller anställning, bärs rationellainriktadeär person aven upp
Jämför dock AD 1977 215 där domstolen ogiltigförklaradehänsyn. nr

frågafyra uppsägningar på den grunden det fingerad bristatt var om en
tvåpå arbete. Beträffande arbetstagarna anförde domstolen detattav

fick antas uppsägningen grundades personliga motsättningar medatt
arbetsgivaren. i

fallet 1980 133 hadedomstolen bedöma på-[det nämnda AD att ettnyss nr
stående fingerad arbetsbrist uppsägningenomfattade flera arbetstaga-närom

Domstolen ansågdet inte nödvändigt definitiv ställning till deatt ta merare.
principiella bevisproblemen; det aktuella fallet kunde ändå.Domsto-avgöras

fåantydde dock arbetstagaresannolikt har svån gehör för sin stånd-len attatt
fingerad arbetsbristvid kollektiva uppsägningar.punkt om

fördjupad prövning arbetsgivarens motiv ske i andra si-En kan ävenav
tuationer, exempelvis arbetstagaren hävdar uppsägningen kränkernär att
föreningsrätten.

1990 67 speditionsföretag 15 terminalarbetare ochI AD hadeett sagt uppnr
entreprenad.Arbetstagarnahävdade uppsägningar-nalagt arbetet attut var

föreningsrättskränkande. Med anledning härav gjorde arbetsdomstolen en
omfattande genomgång de skäl låg bakom omorganisationen. Dom-av som

arbetsgivarens beslut motiverat företagsekonomiskastolen ansågatt var av
skäl.

Uppsägningar till enskilde14.4.3. knyter densom an
arbetstagaren

När det gäller uppsägningar knyter till den enskilde arbetstagarensom an
fall.brukar skilja mellan två Till den räknasman ena gruppengrupper av

de situationer där arbetstagaren tilltagande ålder, sjukdom,grund av
arbetsförmåga sina arbetsuppgifternedsatt e.d. inte längre klarar ett

fullgott olika fall misskötsamhet frånDen andra omfattarsätt. gruppen av
sida eller likartade fall bristande lämplighet.arbetstagarens av
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14.431. Tilltagande ålder, sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga

Det brukar ibland det råder principiellt förbudsägas att ett uppsäg-mot
ningar har sin grund i arbetstagarens ålder, sjukdom eller nedsattasom
arbetsförmåga se AD 1987 164. Man torde då ha utgått från det.ex. nr
uttalanden gjordes i förarbetena till 1974 års lag anställnings-som om
skydd SOU 19737 148 1973129 126 jämförs. prop. s. prop.
19818271 66.s.

förarbetenaI uttalades omständigheter det angivna slaget inte iatt av nyss
för sigoch saklig förgrund uppsägning. Detutgör visserligen vanligt,är

det, äldresades arbetstagare inte förmår lika mycket eller kanatt prestera
arbeta i snabba takt Inte mindredesto ansågs detsamma som yngre.
utomordentligt angeläget den äldre arbetskraften fick kvar i fö-att stanna

och detsamma gällde för dem grund sjukdom ellerretagen, som av
handikapp hade begränsad arbetsförmåga. Vad sålunda ville undvikaman

det skapades två arbetsmarknader, för arbets-att separatavar en yngre
kraft och för äldre, handikappade arbetstagare. Den begränsningen av
arbetstagarens prestationsfönnåga ålder och sjukdom kunde medförasom
ansågs i stället incitament för arbetsgivaren underlättautgöra arbe-ett att

särskilda anordningar arbetsplatsen eller förflyttningtet, t.ex. genom
till mindre krävande arbete jämför AD 1982 99 ochett nr prop.
1990912140 52. Uppsägningsâtgärder i syfte uppnå för arbets-atts. en
givaren fördelaktigare ålderssarnmansättning således inte godtagbara.var

Saken efterkan dock, vad vidare i motiven, ibland ställa sigsägssom
annorlunda. Således ålderkan och sjukdom leda till stadigvarande ned-en
sättning arbetsförmågan så väsentlig arbetstagaren inteär attav som
längre kan utföra någonarbete betydelse. I sådana fall borde, enligtett av

motivuttalanden, nedsättningen arbetsförmågan åberopaskunnasamma av
saklig förgrund uppsägning. Vad beträffar åldern skulle inträdet isom

pensionsåldem När det gäller sjukdom tankenutgöra gränsen. är att ar-
betsgivaren skall kunna tillgripa uppsägning först vid den tid arbets-när

får till sjukbidrag eller förtidspension. Och i vissa fall börrätttagaren
uppsägning inte frågakomma i så länge den sjuke arbetstagaren uppbär
sjukpenning från försäkringskassan. Jämför 1976AD 87.även nr

Praxis uppvisar enstaka exempel där uppsägning har godtagits trots atten
arbetstagarens problem stått i samband med sjukdomstillstånd. fårDetett
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undantagssituatio-klart frågabetraktas det härdock äratt om renasom
ner.

tidningsbud i betydande1987 164 gällde uppsägningenI AD ett som om-nr
morgontidningar alltför Arbets-fattning hadeslutfört sin distribution sent.av

arbetsgivarenbetydelseförfann det helt centraldomstolen att samt-att var av
något budet hadeñck tidningar tillräckligt tidigt,sinaliga prenumeranter som

tillför få tidpassningArbetsgivaren ingripit bättreför sig. hadefått klan att en
distri-haderesultat Med domstolensnågot varaktigt synsättstånd,dock utan
gjordeDistributörenallvarligtåsidosatt sina förpliktelser på sätt.butören ett

därför svårtschizofreni och han hadehan leddock gällande attattatt av
sjukdo-fann det tvivelaktigtDomstoleni gångkomma ommorgonen.

förhöll sig medOavsett hur detbidragit till problemen.verkligen hademen
så beroendeverksamhetarbetsgivarensansågdomstolendetta, attatt var av

gjorde sigbehålla arbetstagareinte kundehöll tidernabuden att somenman
vari såfall oförmögenförseningar. Arbetstagarenskyldig till upprepade att

fallfråga sådantsåledesnågon betydelse. Detarbeteutföra ettomett varav
Arbetsdomstolen komenligt lagmotiven.föranleda uppsägningkundesom

saklig grund.förelågdärför fram till detatt

områdepåtill sig intresse dettadragitfall harEn ett stortsomgrupp av
problem. Sådana problem kanalkoholrelaterademedgäller arbetstagare

uppstår då det finnsoch fråganarbetsplatsenfå återverkningarofta om
mellan nedsattsig iuppsägning. Man befinner härförgrund gränszonen

egentlig bemär-misskötsamhet isjukdom ocharbetsförmåga på grund av
Mensjukdomskaraktär.alkoholberoendetkankelse. Således envara av

bristsin i okynne elleralkohol också ha grundöverkonsumtion kanav
omdöme.

Sålun-olika situationer.kanske räkna medI själva verket har att treman
sjukdom1979 87 bådei domen ADarbetsdomstolenhar nämntda nr

till-vid enstakaalkoholism och arbetstagarebestående i kronisk ettsom
enarbetet, också talatalkohol imissbrukarfälle okynne men om ar-av

inte kronisk alkoho-alkoholberoendebetstagare ärär men somavsom
disciplinär bestraffninglist. påpekas fallet gälldeDet bör attatt men

genomgång på-principiellgjordedomstolen i sina domskäl avmeraen
anställningsförhållande med anledningförekomma iföljder kan ettsom

alkoholrnissbruk.av

i för sig låtområde och klara,principerna dettaDe rättsliga är attvara
praktiska tillämpningen. Devidproblem kan densvårlösta uppkomma

arbetsförmåga grund sjukdomvid nedsattangivna riktlinjerna avnyss
fylle-sjukdomskaraktär. Närtillämpliga alkoholismen harsåledes närär

sig gäller sedvanliga be-misskötsamhetskaraktärriet har övermera av
för förseelser i arbetet.dömningsgrunder
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Rättspraxis erbjuder talrika där fråganexempel alkoholismens naturom
och dess arbetsrättsliga följder varithar till bedömning.uppe

Den grundläggandeprincipen vid sjukdomsbetingadalkoholism framgår bl.a.
rättsfallet 1978 139.AD Arbetsgivaren hadedär två bilarbetaresagtav nr upp

med omfattande frånvaro.och oanmäld Med stöd läkarintyg och lä-en av en
insatt i fannkare ärendet arbetsdomstolen båda arbetstagarnaledattsom var

sjukdom bestod i kronisk alkoholism. Domstolen fortsatte Denav somen
för målet i första hand avgörande frågan blir därför så fall vilkenoch i iom
mån sjukdom kan saklig grund för uppsägning. Under hänvisning tillutgöra
de motivuttalanden uppsägning på sjukdomgrund komsom avser av

fram till det rådde förbuddomstolen principiellt uppsägning ävenatt ett mot
vid alkoholism sjukdomskaraktär; uppsägning kunde således bara ske iav
undantagsfall. Ytterst blev det enligt domstolen fråga vägaattom

intresse anställningsskyddarbetstagarens arbetsgivarens befogademotav
krav kunna rekrytera arbetskraft i den sjukes Iställe. det aktuellaatt annan
fallet ansågsuppsägningarnainte sakligt grundade.vara

Den arbetsrättsliga prövningen kräver ofta ingående och nyanserade be-
dömningar. rättspraxis framgår sålundaAv har in sådanavägaatt attman
faktorer arbetsplatsens storlek, och vidden de problemartensom av som
arbetstagarens alkoholberoende upphov till arbetsplatsen, arbetsta-ger

möjligheter få omplacering eller anställning, fömtsätt-attgarens annan
ningarna lösa föreliggande problem sjukskrivning Ar-att genom m.m.
betsdomstolen har också fäst avseende vid arbetsgivarens sättstort att

problemet, och uppsägning knappast frågahantera torde komma i annat
arbetsgivaren först försökt tillhar komma med problemenän när rätta
olika stödåtgärder. kan frågaDet rehabilitering, kontak-genom vara om

fackliga organisationen,med den särskilda anpassningsåtgärder e.d.ter
En uppsägning måste i allmänhet betraktas det medlet,ytterstasom som

fårbara användas alla möjligheterandra lösa problemennär är uttöm-att
da.

1982I AD 130gällde uppsägningen bägaremed anställning vid ettnr en va-
ruhus. Han hadevid återkommande tillfällen ett gånger i månaden varitpar
onykter på sin arbetsplats.Han förorsakathade visst mindre bortfall iett pro-
duktionen och hade skapat misstärnning bland arbetskamraterna sittgenom

utredningen iuppträdande.Av målet framgick bagaren led kronisk al-att av
koholism. Arbetsdomstolen därför arbetsgivarensägnade insatser ingåen-en
de uppmärksamhet fram till de otillräckliga.och kom Det frågaatt var var om

relativt arbetsgivare enligt domstolensuppfattning förfogabordestoren som
eller kunna tillägna sig mått kunnandeöver och erfarenhet iavsevärtett av

fråga alkoholproblem arbetsplatsen;därigenom borde arbetsgivarenom
i stånd aktivt och ordnat handskasmed sådantfallsättatt ettvara ett som

det aktuella. Arbetsgivarens åtgärder inskränkte sig i till samtal därstort sett
arbetstagarehadeanmodats bättra sig. Domstolen fann det anmärknings-att

arbetsgivaren endast stadiumvärt mycket hade kontaktat denatt ett sent
fackliga organisationenoch framhöll kundesakenlämpligen ha tagits iatt upp

anpassningsgruppeller vid samråd med företagsläkaren. Sådanasyste-en
matis[t] stödjande åtgärder hade enligt domstolen kunnat påverka situatio-
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gjortMed hänsyntill arbetsgivareninte hade hadeankommitvadattnen. som
på och till stömingarna arbetsplatsen varit fannhonom begränsadeatt

inte förelåg sakligdomstolen det grund för uppsägningen.att

Bedömningen blev den i AD 1982 133, bl.a. det skäletmotsatta attnr av ar-
vidtagitbetsgivaren hade de åtgärder rimligtvis kunde begäras ho-avsom

vid lokalradiostation.Fallet gällde arbetade Repor-reporter som ennom. en
följd sitt alkoholmissbruk kommit för till arbetetochhadetern sentsotn aven

frånvarande gånger, hade berusadvarit olovligt antal hanäven uppträttett
återkommandetillfällen. alkoholism enligtarbetsplatsenvid Hans arbets-var

domstolen betrakta sjukdom principiella förbudetoch detatt motsom en upp-
därför tillämpligt.sägning Domstolen ansågdock inte i allaatt av-var man

seendenkunde jämställa alkoholrelaterade problem andra sjukdomstill-med
stånd.Ett allvarligt alkoholrnissbruk kan nämligen påverka enskildesden per-
sonlighet och därmed arbetsgivarens möjlighet tillgodogöra sig denatt an-
ställdesarbetsinsats.I det aktuella fallet hadearbetsgivarenförsökt kommaattÅtskilligatill med problemet. omplaceringsförsök hade skett, ochrätta ar-

tjänstbetsgivaren hade placerat på personlig med speciellareportern ar-en
Såväl arbetsledningbetsuppgifter. arbetskamrater hade sig iengageratsom

såväl fritid försökt påverkahans problem och under arbetstid honom.som
hade arbetsinsatshögst understigit vadTrots detta avsevärtreportems ar-en

motsvarandearbetsuppgifter normalt presterade.Uppsägning-betstagaremed
därför sakligt grundad.ansågsen

blir också vilken arbete berörs. OmAv betydelse arbetstaga-typ av som
företräder arbetsgivaren utåt i eller form torde toleransni-en annanren

alltförvån något lägre, eftersom problemen då kan bli besvärandevara
för får dock omplaceringsskyldigheten särskild bety-arbetsgivaren; här

1982 133. Om arbetstagaren särskilt ansvarsfulladelse AD har ellernr
riskfyllda arbetsuppgifter kan också detta leda till bedöm-strängareen

Arbetsdomstolen har dock upprätthållit ganska strikt kravning. denett
åberopar, i principbevisning arbetsgivaren och det krävs arbets-attsom

tillstånd konkret fara för sig själv,i sitt berusade arbets-utgörtagaren en
kamrater eller annan.

1979 67 alkoholiserad skorstensfejare hade blivitAD gälldenr en som upp-
riskersagd motiveringen han orsakade för säkerheten.Arbetsdomsto-med att

dittills faktisktanförde bedömningen fick utgå från vad hadelen att rentsom
olycksfall kundeinträffat under skorstensfejarensanställningstid. Några som

inträffat, problemen varithärledastill hansalkoholproblem hadeinte trots att
både ansvarsfullt och ris-fleråriga. arbetet skorstensfejareAven varom som
misstag intekabelt ansågdomstolen därför risken för fel och nämnvärtatt var

Uppsägningen ansågsför den aktuelle arbetstagaren för andra.större ännu
därför inte sakligt grundad.

föreligga i 1977 223.Saklig grund för uppsägning ansågsdäremot AD nr
Där det fråga fartygsbefálhavare vid upprepadetillfällen hadeom somvar en

såvarit berusad i sitt arbete. Utredningen visade han varit påverkadatt av
förinte ingripa det hadeblivit nödvändigtalkohol han skulle ha kunnatatt om

till befälhavarens ansvarsfullasäkerhetenombord på fartyget. Med hänsyn
ansåg olämplig för sittställning domstolen han hadevisat sig arbete.att
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situation till sig allmänEn har dragit uppmärksamhet undersom senare
gjort sig skyldiga trafiknykterhetsbrotttid gäller polismän har tillsom

femutanför Arbetsdomstolen våren 1992 falltjänsten. har under prövat
1992 38-42 där polismän med stödAD har avskedatstaten avnr

§ offentlig anställning. Domstolen har därvid uttalat1 lagen11 kap. om
måste förtroende allmänheten,polisman åtnjuta anseende och hosatt en

rehabiliteringssynpunkter skall träda i förgrunden i deävenatt numen
aktuella fallen.

polismän måstesamtliga fem fall anförde domstolen det ställasI att gentemot
Enligt domstolenspå redbarhet och anseendeför laglydnad.höga krav upp-

oförenligafattning klan i fall rattfylleribrott meddet äratt vartvar grova
oftadessalcrav. Emellertid ansågdomstolen rattfylleribrott bottnar i ochatt

allvarligt missbruk. Rehabiliteringssynpunkter bordeutgör symptom ett
förgrunden i fall begåtts polismandärför träda i de där brottet hadeäven av en

tjänst ställer särskilt höga krav påeller någon arbetstagaremedannan en som
trañknyk-vandel. fortsatte Kan konstaterasinnehavarens Domstolen det att

haft sambandmed alkoholberoendc sjukdomskaraktär börterhetsbrottet ett av
visatdet för avskedsfrågan såledesi regel bli, arbetstagarenavgörande om

till effektiva rehabiliteringsåtgärder och dessakansig beredd medverkaatt
bestående sådan brottet med fog kanleda till resultat attantas ett naturav
engångsföreteelse. fråga återfall i sedanbetraktas Ar det brottsom omen

fått får naturligtvis andraarbetstagaren allvaret i situationen klan för sig
synpunkter, främst bevarandet offentliga tjänstens integritet, ökaddenav en

jämför 1989 52. Detsamma gäller intetyngd AD arbetstagaren ärnr om
beredd medverkatill rehabilitering.att .

fyra fem fallen arbetsdomstolen förklarat ogiltigt.I de har avskedandetav
fråga varit sjukdomsbetingatalkohol-Domstolen har då konstateratatt ettom

tillstånd. omständighetberoende eller i 41 jämförbart Enett annannr- -i bedömningen arbetstagarenhar kommit till insikthar vägts är attsom om
rehabilitering avhålla sigsin situation och visat detta del i ochatt tagenom

från haft behandlingsåtgärderna varitalkohol. Det har också betydelse att
ganska framgångsrika och risken för återfall därmed varit liten. Aven ettatt
sådantförhållande polismännen haft lång och väl vitsordad tjänst-attsom en
göring utgången.har påverkat

Den femte frågadomen nr 42 innebar avskedandetgodtogs. Här detatt var
återfall i rattfylleri. hade gjort sig skyldig tillDessutom arbetstagarenom

smitning vårdslöshet i trafik det första tillfället olovligoch vid och kör-grov
ning hemfridsbrott ofredande.vid det andra.Härutöver hade han erkänt och
Enligt mttfylleribrottenarbetsdomstolen inte bara srnitningenävenutanvar av

mentalitetallvarlig och vittnade hos polisman framstodnatur somom en en
betänklig. polismannen hade återfallit i brott ansågsisynnerligen Attsom

rattfylleriethög grad belastandeför honom, särskilt det andra hade ägtsom
insiktvid tid han borde ha kommit till sin situation.när omrum en

förDomstolen fann han hade ådagalagtbrist lämplighet polisyrket ochatt
skadat det anseende måste tillkomma polisman. Trots attsom en
alkoholismen sjukdomsbetingad och polismannen hade välatttrotsvar en
vitsordad tjänstgöring krävdes därför särskilda skäl för skulle fåhanatt
behålla sådana försin anställning. Några omständigheter inte handen.var

1992Tvärtom hadeflera försök till rehabilitering misslyckats. Jämför AD nr
51 domstolen godkände avskedade kammarrättsassessordär att staten en som



Uppsägning arbetsgivarens sida.SOU 199332 avskedande 345

två tillfällen, hade gjort sigvid med några års mellanrum, skyldig till
rattfylleri.

också 1992Det kan anmärkas arbetsdomstoleni AD 123under dissensatt nr
har ogiltigförklarat avskedande polisman gjort sig skyldig tillett av en som
rattfylleri i två fall, det i tjänsten.Domstolen uttalade polisman-attvarav ena

hade fällts till för brott oförenliga med hansnormaltnen ansvar som var an-
ställning. Brotten fick dock, sades det vidare, ha medsambandanses en
sjuklig alkoholism polismannen sedemierahaderehabiliterats från. Hansom
hade också under ganska lång efter gämingamatid arbetat polis ochsom
lyckats återvinna förtroende hos allmänheten,ansågdomstolen.ett

utredning alkoholismens karaktär kanDen närmaresom avser vara av
Vid sidan förhör oftaolika slag. med blir det aktuellt lä-medparternaav

och kanske vittnesmålkarintyg den undersökande läkaren. Det harav
också inträffat yttrande inhämtas från socialstyrelsen, då närmastatt som
haft sig sjukdomsbetingat alkoholberoende.att yttra om

Om inte innefattar bevisutredningen för arbetstagaren lider alko-att av
beteende principholsjukdom kommer hans i betraktas missköt-att som

Även1982AD 24. vid misskötsamhet fårsamhet be-göranr man en
förseelsensdömning och betydelse, arbetstagarens ställning, hansartav
i övrigt under anställningstidenuppträdande Uppsägning torde im.m.

frågaförsta hand komma i arbetstagaren har särskilt ansvarsfullanär
uppgifter. I fall förutsätter uppsägning arbetstagaren harannat att uppre-

sannoliktförseelsen och han tillsägelse inte sighar bättratpat att trots- -
prop. 1973129 125.s.

Rättsfallet 1977 16 gällde trädgårdsanläggningsarbetareAD åt-nr en som
minstone några gånger hade berusad tjänsteni och vid tvåuppträtt som av

arbetsgivarenstillfällena verksamheten på kontor. Arbetstagaren hadestört
fått flera Enligt hadevarningar. arbetsdomstolen han betett sig sättett som

otillfredsställande och stred god sed på arbetsmarknaden.Ochmotvar som
han ansågs ha åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet på ett
allvarligt Vid samlad bedömning fann dock arbetsdomstolen detsätt. atten
inte funnits foghade för uppsägning.ens en

En del rättsfallde alkoholrelaterade problem på arbetsplat-av som avser
hänför sig till den tid kraft.1974 års anställningsskyddslag inärsen var

Saken ägnades sedan viss i 1982 års lagstifmingsärende,uppmärksamhet
främst med anledning arbetsgivareföreningenskrivelse frånav en som
ansåg reglerna borde innefatta rimlig avvägning mellan arbetstaga-att en

intresse trygghet i arbetsgivarens anspråkanställningen ochrens av
skäligoch arbetsinsats l981827l 71 jämför Dsprop.närvaro en s.

19816A 79 f.. Departementschefen fickansåg godta be-atts. man
gränsningar i arbetsgivarens uppsägningmöjligheter till alkoholmiss-när
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fåttbruket hade karaktären sjukdom. Han ville dock viktenbetonaav av
vid utformningen domstolspraxis inte bara beaktade Socialme-att man av

dicinska hänsyn de skäl från arbetsgivarensäven och arbetskam-utan som
försynpunkt talade uppsägning.ratemas en

vad mån dessaI uttalanden har påverkat arbetsdomstolens praxissenare
svårt uttala sig Någon markerad svängning i praxisär beträffandeatt om.

alkoholmissbruk har dock inte kunnat iakttas, och de principer ladessom
fast under den förra anställningsskyddslagen i huvudsak vägle-synes vara

idande dag.än

På område har utarbetats särskilda rutiner för handläggningenstatens av
hithörande problem se bl.a. SAV Cirk. 1988 4.A Där beskrivs de
första tecknen på begynnande alkoholism strövis förekommande från-en

från arbetet, nedsatt prestationsfönnåga m.m.. Vidare betonas vik-varo
sida,tidigt ingripande från arbetsledningens exempelvis i formten ettav

samtal med den berörde arbetstagaren, information till den fackligaav
organisationen och i vissa fall kontakter med de anhöriga och med ar--
betskamrater. Om verkliga problem befinns föreligga blir rehabilite-

Ävenringsåtgärder aktuella. disciplinära förfaranden och uppsägning kan
tillgripas.ytterst

14.4.3.2. isskötsamhet,M bristande lämplig het

Misskötsamhet kan i detta sammanhang sammanfattande be-ses som en
nämning antal olika situationer där arbetstagaren medvetet ellerett ge-

slarv åsidosätter sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Det kannom
exempelvis fråga olovlig arbetsvägran eller brottslighet.utevaro,vara om

Misskötsamhet kan saklig förgrund uppsägning. Som utgångs-utgöra
punkt för bedömningen gäller då uppmärksamheten skall riktas påatt mer

framtidade möjligheterna till fungerande arbete den begångnaänett
förseelsen i SOUsig 19737 179 och 1973129 124.s. prop. s.
Lagstiftaren har alltså velat komma bort från prövning helt kret-en som

kring förseelsen sådan och arbetstagarens skuld till denna. Upp-sar som
sägningsfrågan får i stället med ledning de slutsatseravgöras av om ar-
betstagarens lämplighet förseelsen upphov till. Det har därförsom ger

befogat vid sidan förseelsen in sådana omständighetervägaansetts att av
arbetstagaren har varit anställd lång tid, han inte tidigare harattsom att

misskött sig eller det inträffade framstår engångsföreteelseatt som en
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i sakenssida. liggerDetfrånförlöpning arbetstagarenstillfälligeller na-
påanspråktid inte kanmycket kort göravarit anställdhardenatttur som

flerårigmedarbetstagareanställningstrygghetmått ensomavsamma
meningsskiljaktighetVidsig.arbetsgivaren bakomverksamhet hos t.ex.

från sinaarbetstagarenbetydelseocksåfår detarbetsledningenmed om
sak ellerriktiga i sindetövertygadutgångspunktersubjektiva är omom

oviljaallmänutslaginställning attärhans tvärtom ettatt av ense som
Även storlek kanföretagetsmyndighetensocharbetetssitt bästa. artgöra

bedömningen.iindras

självfallet utföra detförpliktelsegrundläggande är attArbetstagarens ar-
arbetsskyldighe-förinomhonombetesom arbetsgivaren lägger ramen

relativtdärförbedömsordervägranarbetsvägranformerOlikaten. av
i frågadet kommakan näruppsägning. Främstföranledaoch kansträngt

ovillighetför allmänuttryck attärarbetstagarens vägran ettatt ensomse
jämförordningi behörighar lämnatsanvisningarsig efterrätta som

168.1977AD1973129 124 och nrs.prop.

bakgrundmåsteförseelsendockgällerliksom eljest motHär avatt ses
arbetsta-beaktaskallklartsåledeshelhet. Detsituationen i dess är att man
självhanfår bedömasåledes ärinställning ochsubjektiva omrentgarens

Arbetsgivarens order kanståndpunkt.i sinriktigadetövertygad na-om
innefattakansynvinkel, denobjektivoriktigturligtvis t.ex.även urvara

handlingar med-ellerbegå brottuppmaning till arbetstagaren att somen
skyl-ingenhuvudfall föreliggersådanaI överhälsa.för liv ochför fara

aktualiserasdå inteUppsägning kananmaningen.efterkommadighet att
syfteskulle hai så falluppsägningeneftersomvid ordervägran, ett som

97 19771976 ochJämför ADseder.eller godastrider lag nrnrmot
imedÄven måste finnasförseelsenövrigt kringiförhållandena168.

arbets-arbetstagarensbetydelse vägranfåbilden. Det kan avser nyaom
hanutföraskyldig ärvisserligenuppgifter han är att men somsom

karaktä-harhändelsenbalans,varitinför, han harfrämmande omom ur
tid e.d.under kortareengångsföreteelse enren av en

eventuellt iarbetsgivarenpådet ankommaangivna fallen tordeI de nu -
försöka reda sakenorganisationenfackligamed densamarbete utatt-

skallArbetstagarensituationen.iförklara allvaretochanställdemed den
198681 och1982jämför ADsigbesinnamöjlighetalltså beredas att nr

uppsägningsin kanvidhåller faständå vägranOm arbetstagaren143.nr
i sammanhangetbeakta är ävengodtas. Attavskedandetill och medeller



348 Uppsägning från arbetsgivarens sida, avskedande SOU 199332

de skadeverkningar för arbetsgivaren kan följa arbetstagarenssom av
beteende.

Ett rättsfall illustrerar rättsläget vid arbetsvägran AD 1978som är 117.nrMålet gällde arbetstagare gjorde sig skyldig till arbetsvägranen eftersom enomplacering; han bl.a. missnöjd med den lön skulle utgå ivar detsom nyaarbetet. Denna arbetsvägranföranledde arbetsgivaren avskedaarbetstaga-att
Arbetsdomstolen fann efter genomgång kollektivavtaletren. verkstads-en avavtalet arbetsvägrani princip måsteatt betraktas allvarligten åsido-ettsomsättande förpliktelserde vilade på arbetstagarna.Domstolenav fortsattesom

Vid bedömande huruvida arbetsvägrankan föranleda uppsägningav elleren
avskedandemåste självfallett.o.m. hänsyn till de omständigheter undertas

vilka arbetsvägran har begåtts. En arbetsvägranen kan utgöra tillfälligenförlöpning från arbetstagarenssida. Det kan förståeligt exempelvisvara motbakgrund arbetsledningensorder kommitatt lämnatsav oväntat, brysktett
ochsätt särskilt och besvärligt arbete Omständigheternaavsett tungt kanetc.

då sådana arbetsvägran inte sakligutgör grund förvara att uppsägning... I
andra fall kanske omständigheterna inte så förrnildrandeär av art som nyssOm arbetsvägrani sådant fallantytts. dock inte kan utgöra uttryckanses ettför någon allmän ovillighet utföra föreliggande arbetsuppgiftermera att utanbegränsadär till visst bestämt arbete, kan arbetsvägran sakligutgöra grund
för uppsägning inte för avskedande... I det aktuella fallet fannmen dom--stolen arbetstagarensinställning i bl.a.att lönefrågan visserligen berosyntespå missuppfattning. Såväl arbetsgivaren fackklubbensen ordförandesomhade dock vid upprepadetillfällen förklarat situationen för arbetstagaren,somdetta hadevidhållit sin arbetsvägran.trots Med hänsyn härtill ansågdomsto-
len hans inställning innebar såatt medvetet och konsekvent vidhållerett brott

centrala förpliktelser enligtmot verkstadsavtalet det funnits grund föratt attavskeda honom. -
Jämför å andra sidan AD 1977 Arbetstagaren hade där fått studieledigtnr
på halvtid. Studierna kunde dock inte genomföras vid den planerade tiden.
Arbetsgivaren fordrade då arbetstagarenskulle återgåtill heltidsarbete.att Ar-
betstagarenställde dock villkor han skulle ledighetsom att garanterasny omstudierna blev aktuella igen och vägrade arbetapå heltid tills han fått så-att ettdant löfte. Från objektiva utgångspunkter hans inställning oriktig. Sedanvar
han avskedats från anställningen grund arbetsvägran fördes saken tillavdomstol. Arbetsdomstolen ansåg det inte fanns saklig förgrundatt uppsäg-
ning. Arbetstagaren hade på det riktiga i sin uppfattningtrott och han hade
fått stöd sin fackliga organisation. Domstolen ansågav honom inte olämplig
för fortsatt anställning.

En situation i någon mån påminner arbetsvägransom arbetsta-är närom
visserligen utför arbetet detgaren gör vadsätt änmen ett annat ar-

betsgivaren anvisar. Det arbetsgivarenär riktlinjerna för arbe-som anger
bedrivande, och arbetstagarentets sigvägrar efterrätta givnaom in-att

stmktioner kan det följder för anställningen. Endast vid konse-mera
kvent ordervägran kan dock uppsägning komma i fråga.

Det vägledande rättsfallet på detta område AD 1980är 10. Det härnr varfråga väktare hade utföra bevakningsuppgifterom en som inomatt ettdistrikt. Han utförde sina bevakningsuppgifter med osedvanligt stornoggrannhet, vilket fick till följd han inte hann med sitt distrikt.att
Arbetsgivaren hade förklarat väktaren klaraatt helatvungenvar att av
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föregicktidsaspekteninträffade ochoförutsettingetdistriktet, enattom intesigrättadeArbetstagarennoggrannhet.överdrivenarbetsgivarenenligt
fråntill sistsadesförr ochfortsattedirektivenefter upputan som
sittutföraskallarbetstagareframhöllArbetsdomstolenanställningen. att en

hinna medhan måstepåkallad,noggrannhet ärmed den attarbete mensom
kommaiblandbådakravkunde dessadomstolenEnligtarbetsmått.rimligtett

svårt för arbetstagarenfalli sådanadetvarandraoch attmedkonflikti att var
ansågsfelbedömningarförEtt visstawägning.riktig utrymmegöra en arbetsmiljöntillbetingad hänsynnoggrannhetsärskiltföreligga, när avvar

arbetsgivarendet komfastDomstolen slogsäkerhetsaspekter.och att an
tilli fallOch detbedrivande.för arbetetsriktlinjerna uppesom varatt ange hadekonsekventmedvetet ocharbetstagarendomstolenbedömning fann att

hadearbetsgivarendetarbetsuppgiftersina sättutföravägrat somatt
sinorsakathadetill väktarenochtill dettaMed hänsynhonom.anvisat att
förför uppsägninggrundsakligansågsväsentligtarbetsgivare varaett men

handen.

arbetskonflikt.förinomförekommakanArbetsvägran även enramen
försaklig grundintenormaltstridsâtgärdfacklig utgöriDeltagande en

197336InU125 och1973129180,19737SOUuppsägning s.prop.s.
ibara skeÃr uppsägningenfårkonfliktlovligfrågadet34. enoms.

ned ellerlagtshararbetsplatsenundantagssituationer, när ar-somrena
strejkkonflikten. Enanledningin meddragitsbetsuppgifterna somav

kanStrejkenarmorlunda.bedömasdäremotavtal kanellerlagstrider mot
följerarbetsskyldighetdenbrottframståi fallen avde mot somettsom

förekommafåskalluppsägningdockAvsiktenanställningsavtalet. är att
1975762105 Bilaga 1jämförfallkvalificeradesärskiltibara prop.

situationendenkunna räknafall torde attsådantSom294. ar-ett mans.
avtals-klartstridsåtgärdvidhållertidlångunderbetstagare som avseren

ordina-denÄven vidtas i syftestridsåtgärder störaattstridiga krav. som
uppsägning. Enföranledaarbetsplats kanverksamhetenfackligarie en

betraktasemellertidböruppsägningåtgärdgåendelångtså som ensom
verkningslösa,sigvisatlösningar harrimligaandraallasista närutväg

före-kanuppsägning knappastinnebärapraktiken tordeinågot attsom
ADvidare10;1981ADskedeinledandestrejkenskomma under senr

31.19751970 6 och1968 10,182,1934 nrnrnrnr

föranledakanocharbetsvägranpåminnerkontraktsbrottEtt somomsom
utgångspunktenallmännagäller denolovlig Häruppsägning är utevaro.

sig skyldigarbetstagarenförutsätter görnormalfalletiuppsägning attatt
arbeteför sittolämpligklartvisar hanförseelser ärupprepadetill attsom

1973129 124.prop. s.

arbets-och denorsaker,skiftandehakan högstolovligaDen utevaron
tidigareSomdetta.påverkastorde i viss månbedömningenrättsliga av
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kannämnts förstautevaron synligt teckenett på alkoholism,vara och
handläggningen får då följa de riktlinjer har i det föregående.angettssom
I fallandra kan frånvaron bero vanligt slarv, likgiltighet ellermera av
underlåtenhet styrka orsak iatt och för sig grund fören utgör från-som

arbetstagarennär inte företer sjukintyg.varo, som Här torde det krävas
långtgående nonchalans innan uppsägning bliren aktuell. Vidare kan en

längre frånvaro avbrott betyda arbetstagarenutan själv har lämnatatt an-
ställningen. Om frånvaron har pågått i åtminstone veckorett utanpar att
arbetsgivaren har fått reda på arbetstagaren återkomma iom attavser
tjänst eller kan anställningsförhållandet upplöst, såvida inteanses om-
ständigheterna talar för AD 1980 140.motsatsen I sådana fallnr anses
anställningen ha upphört på arbetstagarens initiativ och någon åtgärd
arbetsgivarens sida erfordras inte. Se vidare avsnitt 15.2.8. nedan.

När har renodlad karaktärutevaron misskötsamheten mer det såle-ärav
des ganska långtgående nonchalans kan föranledaen uppsägning ADsom
1975 4. Av betydelse blir också den ställningnr arbetstagaren intarsom
och följderna utevaron.av

1980I AD 52 ansågs relativt kort bortovaro frånnr arbetsplatsentillräckligen
för avskedande. En vikarierande föreståndare vid alkoholistanstaltenlämnade sin jourtjänstgöring vid hemmet under kvällen och Denatten.intagna korn därigenom stå tillsyn under den tiden,att någotutan sombedömdes mycket allvarligt.vara

Jämför även AD 1976 44.nr

Som oskyldig form olovlig kanen mera räknautevaroav man sen an-
komst till arbetsplatsen. Uppsägning kan här knappast komma i fråga

undantag.än Detannat skall då frågasom exceptionelltvara ettom stort
antal försenade inställelser, inte redan fåtal förseningar har lettett tillom
någon beaktansvärd skada för arbetsgivaren. I allmänhet fordras också att
arbetsgivaren påtalar allvaret i det inträffade innan han skrider till upp-
sägning.

I 1981AD lll hadearbetstagaren, bilmekaniker, kommitnr för 110en sentgånger under två år. Saklig grund for uppsägning förelåg inte, bl.a. detavskälet ankomster vanligaatt arbetsplatsen.sena Mekanikemsvar senaan-komster innebar dessutom relativt små tidsöverdrag. Sena ankomster vid-54 tillfällen under tvåårsperiod jämte olovlig ien relativtutevaro storomfattning har däremot innebära saklig grund AD 1982ansetts 24.nr

Anställningsavtalet innefattar också krav på arbetstagaren hanett skallatt
lojal sin arbetsgivare jämförmot AD 1977vara 118. Illojalitet ärnr

därför allmänheti ägnad i så hög grad rubba förtroendeatt för arbetsta-
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skäl för avske-till och medellerför uppsägninggrundsakligattgaren
uppfyllt,grundsakligpåSåledes får kravetföreligger.dande omanses

påursäktlig grundbedömsellerbagatellartadheltförseelseninte är som
180.SOU 19737uppsåt e.d.bristanderättsvillfarelse, s.av

såvälillojalitet,forminnefattar närverksamhetKonkurrerande ar-aven
hanverksamhetenkonkurrerande närbedriver densjälvbetstagaren som

bistårnågoteller påuppgifter sätt utom-hemliga annatlämnar enut
normaltanställningbestående ärunderKonkurrenskonkurrent.stående

Även ianställningsavtalet. dessaallvarligt brottuppfatta motettatt som
bedömning.allsidigochnyanseradfrågadet dockblirsituationer enom

möjlighethansi företaget,ställningarbetstagarensbl.a. attbeaktaAtt är
betydelseåtgärdemaskonkurrerandeoch deföretagshemligheterutnyttja

1977 118jämför ADbedriverarbetsgivarenverksamhetför den nrsom
arbetstagarenskiljafrågaifrämst kommatorde93. Det1983 attoch nr

medkonkurrensi direktrörelseidkathan haranställningenfrån när ar-
bety-dennetillfogaoch är ägnatbetsgivaren merasätt att enett som

82.1980ADjämförskadadande nr

funnits grund fördetfall därexempelpåanföras161kan1981AD ettsomnr maskinskötaretvågälldeanställningen. Domenfrånarbetstagarenskiljaatt Råvaran tillpappersprodukter.tillverkadeföretaganställning vidmed ett som
bildademaskinförama vidbådaDereturñberpapper.bestodprodukterna av

medi konkurrenshandelsbolaganställningarsinasidan ett somav framgickbevisningenAvanbud attarbetsgivaren lade en avreturpapper.
sedanpåbörjat samarbete handragit sighadekunderarbetsgivarens ettur

Arbetsdomstolen ansåghandelsbolaget.konkurrerandedetkontaktadblivit av
måste betraktashandelsbolageti ettmaskinskötamas somengagemangatt

anställningsavtaletföljdelojalitetskravdetåsidosättandeallvarligt avsomav
osäkra. Medfortlevnadhandelsbolagetsförförutsättningarnaäven varom fallhade iresultatarbetsgivarentill varnat vart enhänsyn avutanatt

Jämföri fallet.avskedandeföreligga detgrund föransågsmaskinförama -
12.1993tid ADfrån nrsenare

oljebolagArbetsgivaren,denutgången82 blev1980I AD motsatta. ettnr
sedanbilvårdsmanhademed husvagnar,handlade sagtäven upp ensom

sålt husvagnar. Ar-fritiden hadeochräkningprivataför sindenne egna
dockviss Denförekommit konkurrens.hadefann detbetsdomstolen varatt

husvagnsförsäljningen under-arbetsgivarenförochuttunnadmycket avvar
Domstolenringa.därför mycketfickSkadanbetydelse. togordnad antasvara
arbetsgivarensinsyn iinte hade någonarbetstagarentillhänsynäven att

kontakternågra omfattandeinte knytakundeoch hanaffärsverksamhet, mera
bilvårdsman.sitt arbetehusvagnskundermed tänkbara genom som

vänder sig tillsig det uttrycket arbetstagarenocksåIllojaliteten kan attta
verk-och dennesuppgifter arbetsgivarennegativamedutomstående om

gäl-princip urskiljas detnågon allmän närsig knappastlåterHärsamhet.
uppsägning.möjligheter gripa tillarbetsgivarensler att
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1982AD 9 gällde arbetstagare stod i begrepp sluta sinnr anställ-en som att
ning. Han hade uttalat sig negativt företaget inför överväg-om personersomde anställning där, uppgifternaoch hadeföranlett åtminstoneatt ta demen avavböja erbjudande anställning. Blandatt hadeett arbetstagarenom annat sagtdet rådde oordning hos företaget och det iblandatt förekom problem medatt
löneutbetalningarna. Arbetsdomstolen ansåg han hade uppträttatt
klandervärt, eftersom han inte hade tillvaratagit företagets intressen. Med
hänsyn till han inte hade haft någon förtroendeställning inomatt företaget
kunde hans beteende dock inte läggas till förgrund uppsägning.en -Domstolen underkändealltså uppsägningeni det aktuella fallet lämnademensamtidigt arbetstagareöppet med förtroendeställning kunde haom en sagts
upp.

Det har också förekommit arbetstagare sig till myndighetatt vänt ochen
anmärkt på brister i arbetsgivarens rörelse. Härvid har arbetsdomstolen

utgångspunkt de förpliktelser följer anställningsav-angett attsom som av
intetalet innebär något avgörande hinder för arbetstagare påtala miss-att

förhållanden råder i verksamheten AD 1986 95. Ytterst blir detsom nr
dock fråga bedöma det enskilda fallet och anmälanatt e.d. kan skeom en
under sådana förhållanden eller på sådant den innefattarsätt åsi-ett att ett
dosättande lojalitetsplikten. Därvid beaktas syftet bakom anmälningen,av
missförhållandenas följderna anmälningen inte minstatt, -isamtav -

månvad arbetstagarna har försökt få rättelse till stånd direktgenom en
hänvändelse till arbetsgivaren. Det också viktigtär arbetstagarna haratt
fog för sina påståenden faktiska händelser. Däremot förväntas det inteom

dem de skall kunna bedöma påståendenaatt hållbara frånär rättsligav om
synpunkt.

1986I års fall hadetvå hotellreceptionister vid hotell- och restaurangrörel-en
med stöd andrahandsuppgifter anmält arbetsgivaren med påståendetse av atthan skänkte alkohol åt minderåriga. Någon skälig grund förut anmärkning-

bedömdes föreligga Arbetstagarnahadeenligt arbetsdomstolenarna hand-
lat i avsikt motarbeta arbetsgivaren, och det fanns ingenatt ursäkt för deras
handlande. Detta förhållande räckte jämte för uppsägning. Jämför ADannat
1988 67.nr

Arbetstagarens lojalitetsplikt hindrar inte intern kritik förs framatt mot
arbetsgivaren. Tvärtom hade både arbetstagaren och den fackliga organi-
sationen enligt 1982AD 110 vidsträckt kritikrätt. En sådan harrättnr en
härletts den grundlagsfásta yttrandefriheten och denur utgöraanses en
viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden och arbetsresul-ett gott

Kritiken får dock inte framföras i skymfligatat. former eller övergå i
hot.

Över huvud gäller naturligtvis arbetstagaren inte bör uttala krän-sigatt
kande arbetsgivaren eller arbetskamraterna. Endastom undan-mera som
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dåtorde krävasi sådana fall. Dettillgripasuppsägningdockkan atttag
uttalandenaocksåkanskeochmycketkränkningen är att upprepas.grov

dettaverksamhet kanarbetsgivarensskadaruppgiftenkränkandeOm den
försvårande.betraktasförhållande som

innefatta skäl för uppsäg-agerandeinte harfall arbetstagarensEtt där ansetts
pågåendeunder160. arbetstagaren uppsäg-1986 Där hadening ADär ennr

införhomosexuell dennessekreterare.personalchefenutpekatningstvist som
sig mycketvisserligen hade betettmenade arbetstagarenArbetsdomstolen att

personalchefenorsakainte kunna änansågsdockYttrandetolämpligt. annat
skadligt för hansbedömdesinteobehag. Detpersonligtmåttligt an-varaett

för arbetsgivaren. Dom-till nackdeldärmed inte helleri tjänsten ochseende
befunnit sighadearbetstagarenomständigheternaockså in devägdestolen att

uppsägningstvistredanpågicksituation detpressadmycketi avenen - hadebett ursäkt.förbehållslösthanochandra orsaker att om-
på inträffade. Detallvar detmed67 sågdomstolen1988 störreADI varnr

Han hadeinomvid hotellrestaurang.fråga hovmästaredär persona-enom en
omfattandeuppgifterinnehöllartikelspridninglen om engett somen

vissa namngivnaocksåpekadehotellet. Artikelnvidprostitution ut personer
fannDomstolenför prostitutionen.ansvarigaledninginom bolagets attsom

Ochledning skada.och dessorsaka bolagetvarit ägnadeuppgifterna hade att
personalenvisatinför den övrigaartikeln hadehovmästarenspridaattgenom

brevhade dessutombeskyllningama. Han säntsig bakomhan ställde ettatt
fylleris-torpeder ochpremieradedennepersonalchefendär hantill attangav

vissadär detlistahade han biträttHär-tillter personalen.inom attangavsen
till personalchefen be-Brevetbolagsledningens ärenden.gickarbetstagare

ansågsoförsvarligt. Listanochkraftigt skyrnfandedömde domstolen som
anställda. Dessamotsättningar bland demisstämning ochägnad skapaatt

försaklig grundutgjordeförseelservissa andrajämteomständigheter upp-
sagning.

brottotillbörligtellerillojalitet ärformsärskildEn motangrepp ar-av
arbetsgivarensförskingringfråga stöld,kanDetbetsgivaren. avvara om

Även behandlas i dettabörarbetskamraternabrottvåld.medel eller mot
sammanhang.

1974 års lagi motiven tillredananslåsområdePå detta sträng ton omen
sig arbetsgivaren iriktarbrottanställningsskydd. Där motatt somanges

SOUuppsägningfallavskedande eller iförgrundallmänhet vartutgör
Åtminstone gäller detta150.1973129 när180,19737 s.prop.s.

oaktsamhet.uppsåtligen ellerbegåsbrottet av grov

lagstift-1982 årsiinställning till uttryckkomEn kanske ännu stramare
brottslighetdet vidDepartementschefen anfördeningsärende. att ar-

betraktelsesättanledning tillämpa överfanns strängtbetsplatsen ettatt
medDetta gällde bl.a.72.19818271arbetsmarknaden prop.hela s.

för-mindre utpräglatellerpåanställningen byggertillhänsyn ettatt mer
ohederligeförmöjligheter denoftadettroendeförhållande och till att ges
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missbruka förtroendet. En fast attitydatt därförär nödvändig denmot
begår tillgreppsbrott. Inte heller våld eller hot våldsom ansågs höraom

hemma i arbetsmiljö. Utgångspunkten skulle därfören attvara man av
arbetstagarna krävde de inte gjorde sig skyldiga till handlingaratt detav
slaget. Departementschefen framhöll dock omständigheterna i detatt en-
skilda fallet alltid skulle beaktas.

En hård linje har upprätthållits iäven rättspraxis. Beträffande brott som
stöld eller snatteri har arbetsdomstolen uttalat de allvarliga för-utgöratt
seelser, varigenom den anställde sina skyldighetersätter sidan i väsent-
lig mån AD 1984 83. Och det finns flera exempel arbetsdom-nr att
stolen har godtagit såväl uppsägning avskedande. Domstolen fästersom
avseende vid omständigheterna kring brottet och arbetstagarens ställning

arbetsplatsen. Av betydelse sålunda gämingenär engångs-utgörom en
företeelse, brottet har varit utslag impuls eller det i ställetom av en om
har varit planerat, arbetstagaren har haft förtroendeställningom etc.en

Det sagdakan illustreras AD 1986 38. Målet gällde livsmedelsarbeta-av nr en
sades från sin 21 år långa anställning sedanhanre som vid två tillfällenupp

hade tillgripit kycklingfiléer till sammanlagt värde 260 kr. Domstolenett avbeaktade filéerna hadetillgripits på ganskaförslagetatt livsmedels-sättett när
arbetaren i paketeringsrum. Tillgreppen kundeett också ledavar ensam till
störningar i arbetsgivarens kundkontakter, eftersom vissa leveranser blev
ofullständiga. Värdet filéerna ansågsinte obetydligt. Livsmedelsarbetarenav
befanns skyldig till oärligt förfarande allvarlig riktatett arbets-natur,av motgivaren och begångetpå arbetsplatsen. Några förrnildrande omständigheter
fanns inte. Domstolen ansåg uppsägningen sakligt grundad.att var

Exempel utgång finns dock, främst från den förstaen anställnings-annan
skyddslagens tid. Det har då varit fråga tillgrepp mycket ringa värdeom avnågra få kronor, där arbetstagaremed lång och i övrigt väl vitsordad tjänst-
göring plötslig efter för impuls. Se AD 1975 59gett och 1977en t.ex. nr nr125.

En strikt attityd iakttas vid förskingringäven och liknande brott se t.ex.
AD 1979 25, och kanske vid våldsbrottslighet.än Allmäntnr mer sett
gäller enligt AD 1975 17 det finns fog för starka reaktionerattnr mot
den misshandel äger arbetsplatsen. Samtliga omständigheter isom rum
det särskilda fallet skall här, såsomvägas även graden våld, denav
skada målsäganden har åsamkats Ävenoch eventuella provokationer.som
hot våld förseelseutgör mycket allvarlig karaktärom AD 1986en av nr
116, jämför AD 1992 58.nr

Den rättspraxis våld eller hot våld gäller oftasom avser om angrepp som
riktade direktär arbetsgivaren eller arbetsledningen.mot Reaktionen
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sambandnågon formkraftig haremellertid bli brottettorde även när av
arbetsdomstolen beto-24, därfrån tid AD 1992semed arbetet senare nr

med allvar,måste betraktasvåld arbetsplatsennade attstonatt men
fallet. Vidi det enskildatill omständigheternaalltid skall ävenseman

arbetsplatsen inteanknytningen tillbrottslighet behöver sär-grövre vara
bussföretag avskedade861992 godtogsskilt stark. I AD att ett en avnr

arbetat hosvåldtagit städerskahadesina chaufförer sedan denne somen
iarbetsplatsen, ägdebegånget påinteföretaget. Brottet an-men rumvar

medverkananordnatpersonalen hadetill festslutning utan av ar-en som
betsgivaren.

Även försidan arbetet kan grundligger helt vid utgörabrott enavsom
avslutafår möjligheternaavskedande. Häruppsägning eller attett an-

blir detI första handbegränsade.ställningsförhållandet antas vara mer
oförvitlighethar därbeträffande arbetstagareaktuellt är sär-postensom

denfår vanligareSådana befattningarbetydelsefull.skilt antas vara
rättstillämpning-på den privata. Iarbetsmarknadenoffentliga delen änav

frånsärskilt allvarligabedömtstjänstenhar brott ävenutom an-somen
domare eller polis ochgärningsmannen har varitställningssynpunkt när

från arbetsgivaren ellerbrist på förtroendealltså haft ställning dären
frågaHär det emellertidbetänkligheter.inger starkaallmänheten är om

§ 1a-i kap. lnämnda regeln avskedande lltidigaretillämpa denatt om
anställning.offentliggen om

arbetsuppgiftermindre känsligaomplacering tillI andra fall kan ansesen
anlagtArbetsdomstolen dock1981 51. harjämför ADtillfyllest t.ex. nr

1979 143narkotikabrottslighet. I ADvid grövresynsättsträngareett nr
återfallit isocialassistent hadeavskedandeförelåg grund för somav en

Domstolen haranknytning till arbetet.narkotikabrottslighet utangrov
allmänförsäkringssekreterare vidockså godtagit avskedande enav en

smuggla he-från kassan försöktsjukfrånvaroförsäkringskassa undersom
1990 8.roin från Thailand AD nr

betingadeockså praktisktstraffpåföljder uppstårVid långvariga mera
från arbe-bortakommersvårigheter såtillvida arbetstagaren att varasom

fall ställs dock höga kravverkställighetstiden. I sådanaundertet ar-
eller andra administrativavikariatklara situationenbetsgivaren att genom

fängelsestraff.långvarigavidåtgärder, uppsägning kan endast skeoch
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Uppsägning eller avskedande på grund brott inte sällan upphov tillav ger
bevisfrågor; arbetstagaren kanske helt förnekar den brottslighet lig-som

till grund för beslutet skilja honom från anställningen. Häratt liksomger
eljest gäller då arbetsgivaren i händelse måsteatt visa detav attprocess
finns grund för beslutet eller med andra ord arbetstagaren verkligenatt
har begått brottet. Den allmänna grundsatsen fri bevisprövning ärom
självfallet tillämplig, saken ställer sig något speciell skuldfrågannärmen
har allmän domstolprövats inom för brottmål.av en ettramen

Arbetsdomstolen har i flera fall haft ställning till bevisvärdetatt ta av en
fällande brottmålsdom skuldfrågan skallnär i efterföljandeprövas en ar-
betstvist. Domstolen har då kommit fram till brottmålsdomen skallatt
tillmätas högt bevisvärde. I något fall har sakenett uttrycks så brott-att
målsdomen har avgörande bevisverkan medan formuleringen i någraen

rättsfall varit domen har betydande bevisverkan ADattsenare en- -
1977 67 respektive 1984 83 och 1987 90. Parterna docknr ärnr nr
oförhindrade föra in bevisning i arbetstvisten ochatt arbetsdomsto-annan
len ihar sådana fall den bevisningenprövat anledning tillom ger en

bedömning den brottmålsdomstolenän har gjort. Avgörandeannan som
blir därvid det i det enskilda fallet har förekommit något medförom som

brottmålsdomens materiella innehåll och därmedatt dess bevisverkan i
arbetstvisten måste i fråga. Därvid beaktarsättas arbetsdomstolen brister i
brottmålsdomen bevisningäven själva det bakomliggandemen som avser
händelseförloppet. En omprövning skuldfrågan kan också ske i de fallav
där straffpåföljden har fastställts vederbörande har godkäntattgenom ett
strafföreläggande; föreläggandet gäller i sådana fall lagakraftvun-som en

brottmålsdom AD 1989 52.nen nr

Rättspraxis innehåller exempel på arbetsdomstolen har gått ifrån denatt
bedömning skett i brottmålet. I AD 1987 90 jämför 1992 82som nr nr
underkändes bevisvärdet brottmålsdom med motiveringen detav en att
fanns särskilda skäl domens materiellasätta riktighet i fråga oklar-att
heter beträffande vittnesutsaga, bristfälligt bistånd tolk och försva-en av

m.m.. Det bör brottmålsdomennämnas meddelad i Italien,rare att var
arbetsdomstolen inte ansåg det motiverat-att allmänt till-men sett att

italienska domar lägremäta bevisvärde svenska. Arbetsdomstolenän har
också funnit sig behörig den rättstillämpningompröva legatatt tillsom

förgrund domen i brottmålet. I AD 1991 76 fann arbetsdomstolennr
efter straffrättsliga överväganden brottmålsdomstolenrent hade miss-att
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uppsåtsfråga; enligt arbetsdomstolen hade ti11taladearbets-bedömt denen
uppsåtinte handlat med oaktsamhet, något ficktagaren utan av grov som

utgångenför den arbetsrättsliga tvisten.betydelse av

gårarbetsdomstolen detta in i prövning skuldförhål-Att sätt ny aven
får också på arbetsgivarens Såledeslandet genomslag agerande. har ar-

betsgivaren bevisning i arbetstvisten för det fallöverväga även attatt ar-
Ochdömd lagakraftvunnen brottrnålsdom.betstagaren är genom en ar-

i sitt beslutsfattande, förebetsgivaren måste redan tilltänkteget en upp-
brottmålsdomen verkligen riktig.sägning, överväga ärom

Samarbetssvårigheter14.4.3.3.

typsituation, under vissa förhållanden kan leda tillEn uppsäg-somannan
samarbetssvårigheter. störningar ining, Härmed samarbetetär avses

arbetsgivareoch hans och arbetskamrater.mellan arbetstagareen

motiv skall huvudregeln samarbetssvårigheter inteEnligt lagens attvara
för 1973129åberopas grund uppsägning prop. 124kan som s. prop.

72. Vid eller medelstora företag samarbetssvå-19818271 börstörres.
righetema kunna lösas omplacering. Möjligheten attytterst genom en

problemen i mindre företag ansågstill med däremotkomma rätta ett vara
företa-begränsade. Där kan samarbetsklimatet avgörande förvaramera

för de andra iframtid och därmed arbetstagarnas trygghetävengets an-
följd dessa uttalanden kan bli uppsägning påställningen. En attav en

företagsamarbetssvårigheter måste godtas i litet till skillnadgrund ettav
företag. Uppsägningfrån eller medelstort torde dock alltidstort ettett

den framstår rimliga åt-sista den endautväg, närattvara se som en som
1977för skall kunna bedrivas i behörig ordning ADgärden arbetetatt

126.nr

in-Därtill kommenterades i förarbetena fallet två arbetstagare hardet att
samarbetssvårigheter,bördes kan demavgörautan att av somman vem

Arbetsgivaren då sakligbär skuld till motsättningarna. hastörst anses
Ävengrund för uppsägning här gällerendera arbetstagaren. att om-av

placering möjligt skall före uppsägning.om

sarnarbetssvårigheter förFrågan saklig grund uppsägning harutgörom
flera gånger i rättstillämpningen. harden praktiska Prövningenprövats
ofta resulterat i mycket omfattande med ingående bedömningardomar av

svårigheternaläget arbetsplatsen, något illustrerar klara si-att utsom
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tuationen på rättslig Uppmärksarnheten koncentreras starkt kring denväg.
särskilda arbetsplatsen enskildaoch de berörda. Detär ärpersoner som

svårtdärför skönja några allmänna riktlinjer. Något förenklatatt mer
skulle kanske kunna uppsägning godtas bara i fall där ytterli-sägas att en

möjlig fårgare omplacering inte och där samarbetssvårighetema all-är
återverkningar intevarliga verksamheten. Det tillräckligt triv-är att

isehi i arbetet minskar; det avseendet ställs arbetsledning ochgentemot
förståelse och tålamod.arbetskamrater krav En uppsägning för-stora

arbetsgivaren verkligen har försökt åstadkomma för-utsätter även att
bättringar saken med de berörda och pekanärmastatt ta uppgenom

i situationen.allvaret

Två fall får rättsläget.belysa

1977AD 122.Målet gällde expeditionssekreterare anställden somnr var av
ideell förening och hade grund samarbetssvårigheter.sagtsen som upp av

fast samarbetssvårigheterkan föranleda uppsägningArbetsdomstolen slog att
Bedömningen påverkasbara de mycket allvarlig skall arbets-är art.om av av

ställning och möjligheterna till omplacering. I det aktuella fallettagarens
konstaterade domstolen expeditionssekreteraren hade nyckelställning,att en
eftersom hon anställd vid föreningens kansli, medan övriga berör-var ensam
da endastarbetadeenligt förtroendeuppdrag. Det därförpersoner var av cen-

arbetsledninglojalt sinatral betydelse sekreteraren direkt fullföljdeatt utan ar-
betsåtaganden sådant kansliarbetet fungerade tillfredsställande.sättett att
Om det uppstod samarbetssvårighetermellan sekreteraren förtroende-och de
valda kunde detta enligt domstolen leda till uppsägning, svårigheter-även om

inte väsentligen kunde tillskrivas henne. Det tillräckligt intedetna var om
rimligen kunde krävas föreningens företrädare anställningen skulle be-attav
stå. Arbetsdomstolen kom därför fram till uppsägningen sakligtatt var grun-
dad.

1989 76. Laila tvåAD arbetade hos kommun i olika omgångar, förstnr en
under åren 1961-1969 1981och sedanfrån och framåt med kortareett nytt
avbrott. Hon arbetadefrämst på olika befattningar inom socialförvaltningen

tjänstgjordeoch bl.a. hemsamarit och vårdbiträde. När hon årsadessom upp
1988 arbetadehon sedannågra månader konsumentvägledare. Uppsäg-som
ningen byggde på påstående samarbetssvårigheter.Arbetsdomstolenett om
konstaterade det hade förelegat på tvåvissa störningar de arbetsplatseratt av
där Laila hade arbetat innan hon omplacerades till konsumentvägledare.
Domstolen ansåginte Laila särskilt kunde för stömingarna,lastas och honatt
hade inte misskött sina arbetsuppgifter; vid två tillfällen hadehon dock upp-

hårt eller klandervärt andra arbetstagare.Detträtt hon påmot syntes som om
något ställe hade försökt göra sig märkvärdig, något domstolen docksom
inte ville karakterisera samarbetssvårigheter.Arbetsdomstolen ansågvi-som
dare Lailas uppträdandemåste i ljuset det antal arbetsplatsby-att storases av

hon hade blivit för. situationHennes hade blivit mycket pressande,ten utsatt
och bytena hade henne oförtjänt dåligt rykte. ansågsKommunengett ett
också ha förvarit betrakta hennesfall ärende samarbets-att ettsnar som om
svårigheter och arbetsgivaren hade inte varit benägen beakta de positivaatt
tecken Ochallt fanns. det förhållandet fåtthon relativt hadetrots attsom snart
problem i arbetet konsumentvägledarekunde inte tillmätas någon avgö-som
rande betydelse.Hon hadevisserligen påstridig ivarit sina kontakter med ar-
betsledaren. Med det kunde förklaras hennesankomst till denattav nya ar-
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betsplatsen inte hade blivit förberedd och hon delvisordentligt hade be-att
ogint från sida.uppträdande arbetsledarens Arbetsdomstolenmötts ettav an-

såg den bakgrunden inte hade varitsamarbetsproblemen så gravmot att av
och svåravhjälpt art komma i fråga.uppsägningkundeatt en

.4.3 Bristande yrkesskicklighet14 .4.

Det slutligen finnas skäl beröra fallet arbetstagaren visarkan detatt att
i sittbristande skicklighet yrke. Många gånger kan det frågavara om

egentligen i bristandebottnar yrkeskunskaper,änsymptom annatsom
ålder eller sjukdom. vissa fall såI det dock arbetstagaren heltär attt.ex.

inte därförenkelt klarar sitt arbete han saknar tillräckliga kunskaperatt
fallenhet för de uppgifter innefattar.eller arbetetsom

antagits måsteDet har sedan gammalt arbetstagaren duglig tillatt vara
AD 1934 182. I mån brister i hänseendearbetet vad detta kan ledanr

till uppsägning dock fråga lagstiftaren inte har berört.är närmareen som
Ledning får ii stället hämtas den rättspraxis har utvecklats områ-som

Det framgår då uppsägning i vissadet. kan ske fall. Det torde häratt vara
fråga undantagsbetonade situationer. En uppsägning kan knap-om mera

frågakomma i arbetsprestationen understigerän när avsevärtpast annat
andra åstadkommer.vad arbetstagare Endast bestående brister imera

fråga yrkesskickligheten kan beaktas. Arbetsdomstolen har även vägtom
in sådana förhållanden arbetstagarens ställning och de skadeverk-som
ningar fört Ochbristerna har med sig. arbetstagaren påävensom om
lång sikt förblir olönsam kan det få konsekvenser för anställningen AD
1978 13, jämför 1978 161. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighetnr nr
gäller givetvis områdedetta också, och han skall i övrigtäven vara

i syfte förbättra situationenverksam och underlätta arbetet.att

Det kan finnas lyfta fram två rättsfall frånskäl vitt skilda områdenatt av ar-
betsmarknaden.

1983AD 150avsåg 33 års yrkesverksamhet bakom sig.medrörrnontörnr en
Arbetsgivaren gjorde gällande hade arbetat slarvigt, flerarörrnontörenatt att

hansinstallationer läckte, han hadeskadat och tak i närhetenväggarattav av
installationerna, han hadeföljt fannsinte de ritningar för arbetet ochatt som

han hade sig arbetsledningens instruktioner. Arbetsdomstolenöveratt satt
fann kritiken till del ansågsinteberättigad. Det heller frågaatt stor var vara

försummelsertillfälliga ibeståendebrist rörmontörens sättutanom attom en
fungera yrkesman.Det kunde därför inte begäras arbetsgivarenskullesom att
fortsätta utnyttja honom Några omplaceringsmöjlighetermontör.att som
fanns inte. Mot bakgrund fanns förhärav det saklig grund uppsägning.

l det andra fallet, AD 1986 13, det legitimerad sjukgymnastnr var en som sa-
des Arbetsgivaren anförde för eftergivenhonom hanmot attupp. var mot pa-
tienterna och underlät genomföra övningar desmärtsammaatt trots att var
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medicinskt påkallade. Dessutom hävdade arbetsgivaren sjukgymnastenatt
inte insatt i den medicinska terminologin och han inte delatt togvar av pa-
tientjoumalema. Arbetsdomstolen anförde sjukgymnasten företett såhadeatt
allvarliga brister i sitt det med hänsyn till patienter-sköta... arbetetsätt att att

och säkerhet inte hade varit försvarligt låta honom fortsättahälsa attnas
sig omplacering saklig grundarbetet på Han hade ochmotsattegetansvar. en

ansågsföreligga.för uppsägning

Jämför 1975 68.ADäven nr

14 4.3 Provocerade.5. uppsägningar

Som regeln saklig grund bara tillämplig detredan ärnämnts är närom
arbetsgivaren anställningsavtalet. Härtill bör dock läggassägersom upp

fall reelle initiativtagarenarbetsgivaren i vissa kan den även näratt vara
formellt har rättsförhållandet.arbetstagaren Ar-det är sagtsett uppsom

sig själv för undgåkan ha fått tillfällebetstagaren sägat.ex. att att enupp
ocksåfrån arbetsgivarens sida, arbetstagaren kan hauppsägning men

påtryckningar. Om arbetsgivaren harblivit för olika formerutsatt av
i strid god sed på arbetsmarknadenhandlat otillbörligt eller motannars

regler gäller arbetsgi-bedöma efter de detkan saken när äratt somvara
arbetsgivarenåtgärden. förutsätter dockhar vidtagit Detta attsomvaren

trakasserande. Om arbetstagarensärskilt provocerande ellerhar uppträtt
måstearbetsgivaren visa det harangriper uppsägningen betyder det att att

128 Saknas förutsätt-funnits saklig 1973129 f.. dennagrund prop. s.
Uppsägningen förklarassanktionssystemet i funktion. kanning träder

skadestånd tillogiltig, arbetsgivaren skyldig betala arbetstaga-och är att

ren.

område kom till tydligt uttryck iprinciperna på dettaDe grundläggande ett
förbusschaufför misstänktes1975 74. Målet gällderättsfallet AD en somnr

biljettförsäljningen. sambandmed förhör bussbolagetsoredlighet vid I ett
undertecknadeförelagts uppsägningshandling. Honkontor hade hon en

frånalltså innebar hon sade sig anställningen. Ar-handlingen, vilket att upp
initiativ bolaget. Dom-uppsägningenhadeskettbetsdomstolenfann att av
självfallet intekan emellertidstolen fortsatte Uppsägningen utanvara

föranleddes bolaget. Ytterligare krävsverkan bara det skälet den attatt avav
medinteslås fast bolaget handlat överensstämmerdet kan sättettatt som

måste otillbörligt. I deteljestgod sed på arbetsmarknadeneller ansessom
sådanauppsägningen skett underfram tillaktuella fallet kom domstolen att

busschauffören.Därvidbindandeförinte kundeomständigheter denatt anses
varit oförberedd på förhöret ochbl.a. hon hadebeaktade domstolen attatt

skäligt rådrum tänkaDessutomhadehon nekatshon varit vid detta. attensam
situationen.den uppkomnaöver

16-årig flicka sig från sitt arbetemed pakeI AD 1983 3 hade sagtuppnr en
Skälet uppsägningen det förelåg miss-häftstiftsfabrik. tilltering vid attvaren

vågadeförman, något dock inte talahälligheter mellan henneoch honsomen
villeförst efter vecka honför uppsägningen;såskeddevid tiden när taenom
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tillbaka sin uppsägning. En första i måletfråga arbetsgivaren hadevar om
föranlett uppsägningen.Det visade sig i det sammanhanget arbetsledarenatt
inte hadetagit tillräcklig hänsyn till flickans ungdom och brist på erfarenhet;
hon dessutommycket känslig psykisktoch skör. Det kunde dock, enligtvar
domstolen, inte påstås arbetsledaren flickanhade för trakasse-att utsatt rena
riåtgärder, mindre han medvetet hadeän henne sägaatt provocerat att upp
sig. Emellertid kunde domstolen konstatera arbetsgivarenhadesituationenatt

förklar sig flickan ville återta sin uppsägning.när Men arbetsgivaren gick
inte påmed hon fick tillbaka Genomden. denna sin ansågsvägranatt ta
arbetsgivarenha handlat i strid god sedpå arbetsmarknadenoch åtgärdenmot
likställdes med frånuppsägning arbetsgivarenssida. Domstolen invägdeen

arbetsgivaren inte hunnit vidta någon åtgärd med anledning flickansatt av
uppsägning och hon tillhörde arbetsmarknadenmedatt en svag grupp ett
särskilt skyddsintresse.

Omplaceringsskyldigheten14.4.4.

Uppsägning i allmänhet det medel arbetsgivarenär kan till-yttersta som
gripa det har uppkommit arbetsbrist eller störningar i anställnings-när
förhållandet. En lösning dessförinnan skall -i skäligprövas ut-som
sträckning omplacering förflyttning arbetstagaren. Om det finnsär av-

sådan möjlighet kravet på saklig grund i princip inte uppfylltären ens
föreligger arbetsbrist,det misskötsamhet e.d. Enligt §när 7 anställnings-

skyddslagen sålunda sakliggäller inte förgrund handen, detär äratt om
skäligt kräva arbetsgivaren han bereder arbetstagarenatt attav annat ar-
bete hos sig.

sådan omplaceringsskyldighetEn har lagstiftaren betraktat naturligsom
prop. 1973129 121 f.. Det uppstår lägen arbetstagare intenärs. en
kan fortsätta dittillsmed det arbete han har haft, där finnsdetsom men
möjlighet placera honom. En arbetstagare inte klarar sinaatt om som ar-
betsuppgifter kan kanske mindresköta krävande arbete håll iett annat
företaget. Och inskränksdriften vid avdelning finns det kanskenär en
förutsättningar erbjuda de övertaliga arbetstagarna sysselsättning vidatt
någon de andra avdelningarna.av

I första hand bör omplacering ske inom arbetsplatsen eller företagsenhe-
Arbetsgivaren skall alltså försöka placera arbetstagaren inomten. om ra-
för den bestående anställningen. Detta kan emellertid visa sig omöj-men

ligt det saknas lediga arbetsuppgifter eller anställningsbegreppetnär när
har särskilt innebörd. såI fall arbetsgivaren skyldigsnäv erbjudaären att
arbetstagaren anställning hos sig, i månden det kan ske.en annan
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ligger arbetsgivaren hanDet undersöka kan ordnaatt om en ny an-
ställning någonstans inom företaget myndigheten. När frågaeller det är

företag med flera driftsenheter skall undersökningen därförettom om-
samtliga Vid offentlig gällerfatta enheter. verksamhet omplacerings-

skyldigheten inom anställande myndighetens verksamhetsområ-den hela
har arbetsgivarens skyldigheter inte sträckts till gällade. Däremot ut att

företag tillhör och inteandra de koncern heller till verk-närens samma
samhetsområden lyder under myndigheter.andrasom

omplaceringsskyldigheten på knuten till det särskilda fö-Att detta sätt är
bli väsentligt påinnebär utfallet kan annorlunda litenattretaget en ar-

betsplats vid jämförelse med alternativa fårDe arbetenastor. antasen
betydligt färre hos litet företag. Den konsekvensenett ytterstavara av
kan bli arbetstagaren från sin anställning i det lilla före-detta sägsatt upp
i anställningen bestå vidsituation där hade kunnat ellerstortaget en en

medelstor arbetsplats.

Omplaceringsskyldigheten innebär i praktiken arbetsgivaren måsteatt
undersöka vilka alternativa arbeten kan erbjudas arbetstagare i detsom en
särskilda fallet. ställs arbetsgivaren går relativt långt,De krav ochsom

måste omsorgsfullfråga och utredning. När detdet vara om en noggrann
fråga arbetsplats betyder det undersökningen kan bliär attstorom en

inteomfattande, och det har godtagbart arbetsgivaren i sådanaansetts att
1984situationer begränsar sin undersökning AD 2. Eventuellanr

går arbetsgivaren har försummat skyldig-oklarheter han sinaöverut om
heter.

erbjudande lämnas arbetstagaren skall i mån möjlighet-Det avsom
ligga i ungefärlig paritet med det tidigare arbetet eller med arbetstagarens
kvalifikationer. fallI kan erbjudandet komma betraktasannat att som

eftersattoskäligt och få till följd arbetsgivaren ha sina skyldighe-att anses
Åomplacering.enligt regeln andra sidan riskerar arbetstagarenter om

gå miste sina rättigheter förlora anställningenoch ytterst attatt om om
inte godtar erbjudande skäligt. Det ligger dockhan arbets-ärett som

förgivaren ordentligt klart arbetstagaren vad erbjudandet inne-göraatt
bär.

Arbetsgivarens skyldigheter inskränkta till vad kan skäligtär som anses
jämför 242 f.. Häri ligger arbetstagaren intebl.a. kanatta. prop. s.

kvalifikationerpåfordra han erforderliga förarbete saknarett nytt som
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eller han inte behörig Han kommer i åtnjutandedockär utöva.attsom av
arbeten han kan klara efter sedvanlig upplämingstid. lsom en samman-
hanget kan skjutas in arbetstagaren inte har till omplaceringrättatt en

medför någon måste Ochfriställas. arbetsgivaren inteattsom annan synes
skyldig skapa någon tjänst för omplacering möjlig.göraatt attvara ny en

Således arbetsgivaren iskulle fall inte skyldig inrättavart attvara perma-
befattningar för undvika uppsägningar 1977AD 151,nenta attnya nr

jämför 1980 168.nr

Det kan dock i finnassammanhanget anledning peka på rättsfallet ADatt
1976 49. Målet gällde fyra hushållslärare på grund arbetsbristnr som av

från sinasades tjänster vid landstingets särskolor. Bakgrundenupp en av var
undervisningen i hemkunskap hade skurits ned. Frågan i måletatt var om

tillgängligt tjänsteunderlag skulle omfördelas för hushållslärarna skulleatt
fortsatt anställning. Arbetsdomstolen fann det skulle ske awägningatt en
mellan påkraven god undervisning och lärarnas anspråk påen
anställningstrygghet. Man skall därvid, enligt domstolen, ställa sig frågan om

uppläggning undervisningen möjligheter till fortsatt anställningen av som ger
förenad några väsentliga nackdelar frånmed pedagogisk eller jämförbarär

synpunkt. Om så inte fallet skall omplaceringsmöjligheter förär ansesvara
handen.

Kravet på skälighet innebär vidare omplacering inte behöver ske näratt
arbetstagaren varit misskötsam.har Här kan påpekas intedet fö-grovt att
religger någon skyldighet vidta omplacering i samband med avskedan-att

fallende, dvs. vid de allra misskötsamhet. Att dömagrövsta rätts-av av
praxis vid uppsägning måste arbetstagaren dock ha förbrutit sig ganska
kraftigt innan han förlorar sin till omplacering.rätt

vissaI fall kan omplacering ha skett flera gånger ha lett till någotutan att
positivt finns dåresultat. Ytterst vidare försök inte längregräns nären
kan skäliga. När arbetsgivaren bedriver rörelse särskildmedanses en
personalavdelning på varje kan det också överskrida för detgränsenort
skäliga kräva tillomplacering skall ske rörelsegrenar andraatt att or-
ter.

En frågasärskild berör omplaceringsskyldigheten inom ochkommunsom
landsting kom i AD 1984 gällde141. Målet läkare grundupp nr en som av
arbetsbrist skulle få lämna sin befattning vid barnpsykiatrisk Enklinik.en
tvistefråga mellan huruvida läkaren kunde anställd hosparterna var anses
landstinget sådanteller hos förvaltningsenhetviss inom landstinget.som en
Arbetsdomstolen slog fast landstinget sådant arbetsgivare, ivilketatt som var
princip betydde omplaceringsskyldigheten skulle hela landstinget.att avse
Domstolen förklarade också skulle gälla den kommunalasynsättatt samma
sidan. En särskild fråga dock hur långt omplaceringsskyldigheten sträcktevar
sig med hänsyn till kravet den skall skälig. anfördel den delenatt vara
domstolen arbetsgivarenofta organiserarverksamheten i eller mindreatt mer
självständiga fall1sådana skulle det kunna oskäligt med ompla-grenar. anses
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ceringar från till På område innebarlandstingets det i så fallen gren en annan.
arbetstagareninte påkalla omplacering från sjukvårdenskulle kunna t.ex.att

till trañkverksamheten. kunde någon sådanbegränsning inteDäremot godtas
inom och verksamhet. Omplaceringsskyldigheten avsågalltså helaen samma
den sjukvårdandeverksamheteninom landstinget. Ytterligare avgörandenav
arbetsdomstolen dock erfordras innan det möjligttorde är närmareatt ange

för kommuns och landstings skyldighet placera arbetstagar-gränserna att om
na.

l4.4.5. Avskedande

avskedande innebär arbetsgivaren skiljer arbetstagarenEtt frånatt an-
ställningen med omedelbar och således uppsägningstid.verkan Reg-utan

avskedande tilllema kan knyta kontraktsrättsligagängsesägasom an
principer omgåendeinnebär avtal kan hävas vidatt ett ett grovtsom
kontraktsbrott. Enligt 18 § anställningsskyddslagen gäller motsvarande
förutsättning, såledesoch avskedande kan ske bara arbetstagarenom
grovt har åsidosatt sina åligganden arbetsgivaren.mot

Avskedanden enligtskall lagmotiven begränsas till de flagranta fallen. Det
fråga avsiktliga eller förfarandenvårdslösa inte skallär grovtom som

tålasbehöva i något rättsförhållande SOU 19737 184, 1973129s. prop.
149 f.. Som illojalexempel konkurrens och illojaltnämns annats.

handlande allvarlig arbetstagaren avslöjar yrkeshem-närnatur,av som
iligheter avsikt skada arbetsgivaren. En arbetstagare torde ocksåatt

kunna avskedas grund allvarligare brott har förövats motav som ar-
betsgivaren. Grund för avskedande skulle således föreligga vid misshan-

Ävendel, stöld eller förskingring. brott har begåtts tjänstenutomsom
i vissa fallkan ligga till för avskedande. förutsättsgrund Det då brot-att

allvarligt skada förhållandet mellan arbetsgivarenär ochägnattet att ar-
Såbetstagaren. kan fallet arbetstagare med bevakningsuppgif-vara om en

sig skyldig till stöld arbetstid.görter utom

Det alltså fråga den misskötsamhet ligger till grund förär typom av som
uppsägning. Dock det bara de allra kvalificerade förseelsemaär mest som

tillräckligt förskäl avskedande. I fall skall arbetstagarenutgör annat
åtnjutandekomma i Sådanauppsägningstid. omständigheterav som

onykterhet i tjänsten, ankomst till arbetet eller samarbetssvårighetersen
någonsinkan knappast åberopas grund för avskedande; det ärettsom

frågahär förhållanden endast i vissa situationer förräckerom som en
uppsägning jämför dock beträffande onykterhet i tjänsten prop.
1973129 150.s.
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Den kanske vanligaste förgrunden avskedande arbetsplatsen.brottär
Arbetsdomstolen har haft flera sådana fall till bedömning och haruppe
åtskilliga gånger godkänt avskedandet. Domstolen alltid bedöm-gör en
ning det särskilda fallet. Bedömningen dock huvudsakligenav synes vara
inriktad omständigheterna kring själva Sådana förhållandenbrottet.

arbetstagarens ålder och tjänstgöringstid ihar detta sammanhangsom en-
ringa eller ingen SOUdast betydelse 19737 184.s.

I AD 1983 108 har domstolen vid fall förmögenhetsbrott fast avseendenr av
vid det värde brottet har återfalldetta i brott eller detutgöravsett,som om om
innefattar missbruk förtroendeställning. En förhållandevis be-strängav en
dömning kom till i 1987uttryck AD 61. Domstolen godkände där ettnr av-
skedande arbetstagare paketerade tidningar. Domstolen fann detav en som
bevisat hon vid fyra tillfällen under viss månad tillgripit 30hade dags-att en
tidningar eller veckomagasin. Domstolen framhöll bl.a. det frågaatt var om
upprepadetillgrepp under kort tidrymd. Det hade också betydelse atten ar-
betstagarenhade utnyttjat arbetsgivarens bristande möjligheter till kontroll
och hon sålt några tidningar för vinning.att egen

Även sådana förseelser arbetsvägran och ogiltig frånvaro ikan sär-som
skilt fall leda till avskedande.grava

Månadsregeln1 4.4.6.

Vid uppsägningar grundar sig på arbetstagarens personliga förhål-som
landen och vid avskedande gäller den s.k. månadsregeln regeln gäller
alltså inte vid arbetsbrist. Den innebär arbetsgivaren inte får grundaatt
uppsägningen respektive avskedandet enbart omständigheter som ar-
betsgivaren har känt till i månad innan han lämnade underrät-änmer en
telse den tilltänkta åtgärden 187 och anställningsskyddslagen.om
En motsvarande regel gäller vid avskedande enligt lagen offentligom an-
ställning. I 11 kap. 5 § avskedande inte får grundas enbartattanges
omständighet den anställande myndigheten har känt till änsom mer en
månad före prövningen avskedsfrågan. frist tvåEn månader gäller iav

fall då Statensde ansvarsnämnd skall frågan.pröva

månadsregelnNär kom till uttalades faller sigdet naturligt arbets-att att
givaren relativt omgående har begått för-arbetstagarennärreagerar en

SOUseelse 19737 180, 1973129 125 150 och 243 samts. prop. s.
198l8271 125. Genom månadsregeln vill alltså skäraprop. s. man av

arbetsgivarens möjligheter för åberopa sig förhål-väntaatt att senare
landen tilldragit sig långt före uppsägningen eller avskedandet.som
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Beträffande tillämpningen regelnden skall till börjannärmare av en
framhållas den bara begränsar arbetsgivarens möjligheter falli de däratt

åberopar händelser ligger före månadsfristen. Regelnhan uteslutande som
inte tillämplig han kan stödja uppsägningen eller avskedandet påär om en

åbe-ligger inom fristen, och i de fallen kan han alltsåhändelse ävensom
inträffat i tiden dessförinnan.förhållanden har När detropa som exem-

förseelser tillräckligtpelvis fråga återkommande det denär är attom
inom fristen.sista och kanske utlösande händelsen har Däremotägt rum

månadsregeln i tillämpning samtliga händelser inträffat ti-träder harom
digare.

Även fall äldre händelse kan åberopas gäller enligt allmännai docknär en
eftersom tidengrundsatser händelsen successivt förlorar i tyngd alltatt

kraftförflyter, särskilt arbetsgivaren inte med låterutanom reagerar sa-
efter något halvår många förseelser ha mist sinken bero. Redan torde

1978 92.betydelse jämför AD nr

Månadsregeln förutsätter egentligen uppsägningen eller avskedandetatt
såsomgår tillbaka eller flera specifika, klart avgränsade händelser,en

serie fall arbetsvägran, upprepad olovlig e.d. Närvid brott, utevaroaven
varaktigti stället fråga fortlöpande eller missförhållande,det är ett ettom

1977 87, ställer sigbestående tillstånd jämför AD saken annorlun-nr
åberopasådana fall arbetsgivaren kunna förhållandet underda. I synes

någon del månadsfristen.förutsättning det har bestått under Att hanatt av
på dessförinnanursprungligen fick reda problemen redan saknar därmed

inte nödvändigt inträffar någon utlösandebetydelse, och det detär att
frågahändelse under fristen AD 1977 18. Det här sådana för-ärnr om

svårbestående samarbetssvårigheter, alkoholism, ständighållanden som
arbetsuppgifter bristandeovillighet fullgöra eller lämplighet. Det äratt

förhållanden varit svårt skaffamed ord fråga det sigandra attom som en
uppfattning gång för alla.bestämd om en

arbetsgivaren,Månadsfristen börjar löpa varmed arbets-när ävenavses
Situationenledningen, får aktuella förseelsen. kan dockkännedom denom

kompliceras de förhållandena oklara och kanske tvistiganärmare ärattav
såväl rättspraxismellan I lagmotiv har brott arbetstaga-parterna. som av

isärskild uppmärksamhet det här sammanhanget. Principenägnats ärren
fristen börjar först sedan omständigheternadå löpa de harnämnareatt

blivit arbetsgivaren kan överblicka situationen. Såutredda och anses vara
och i vissa situationerfallet arbetstagaren har erkänt brottet detnär när
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föreligger bindande i målbevisning, analysbesked rattfylleri. It.ex. om
övriga situationer, dvs. vid och förnekadkomplicerad brottslighet,mera
räknas fristen från det den fallande brottrnålsdomen vinner laga kraftatt

1976och arbetsgivaren har fått på 51.reda det AD nr

Det kan avslutningsvis finnas anledning uppehålla framställningen vid tvåatt
59rättsfall har blivit särskilt omdiskuterade, nämligen AD 1986 ochsom nr

1989 77. Sannolikt det bl.a. dessa fall åsyftas i våra kommitté-ärnr som
utformatdirektiv det regelverket så forrnaliafel från arbets-när sägs äratt att

givarens sida i antal uppmärksammadefall har gjort uppsägningenellerett att
strida arbetstagarenavskedandethar lag tvekan haransetts mot trots att utan

skyldig något föranleda uppsägninggjort sig till bort eller avskedande.som

1986 59 gällde Bertil Ströberg överstelöjtnant flygstabensAD vidsomvarnr
sambandsavdelning. Han dömdes sitt nekande till års fängelse förmot sex

spioneri. Månadsfristen från tidpunkträkna den arbetsgiva-närattgrovt var
Chefenñck kännedom den lagakraftvunna brottmålsdomen. för flyg-ren om

Ströberg på vidtog åtgärden förstavskedade grund domen,vapnet av men
fristen hade löpt Ströberg hade under fristen hemställt flyg-sedan ut. att

vapenchefen avskedandet;Ströberg ville nämligenskulle avvakta med upp-
regeringen få till stånd ytterligare utredning, förvakta och närmastäven att

bevisa sin oskuld till spioner-let.Inför arbetsdomstolengjorde gällandestaten
Ströberg sin hemställan hade avstått från rättigheterna enligt må-att genom

visserligennadsregeln.Arbetsdomstolen ansåg arbetstagare hade möj-att en
frånsäga sig sin frågan skilja frånlighet honom anställ-rätt näratt attom

dessförinnan inteningen väl hade aktualiserats; kan det ske med bindande
Ströbergs fall ansåg inte gjortverkan. I dock domstolen han hade någotatt

förklaradesdärför ogiltigt.sådantavstående.Avskedandet

1989 avsågdomen vårdbiträde med arbetevidI AD 77 kommunaltett ettnr
Vårdbiträdet stal vid flera tillfällen frånservicehus för äldre. personer som

brotten,bodde i husetdär han arbetade.Han erkände och kommunen under-
avskedanderättade honom tilltänkt med anledning brotten. Under-ett avom

månadsfristen. fackliga organisationenrättelsen skeddeinom Den påkallade
sakenoch vidsedanöverläggningar i sammanträdemellan gickett parterna
ajoumera överläggningama tills dom fallit ikommunen med hadeatt

brottmålet. Skälet till detta uppskov utgick från tingsrättenatt parterna attvar
skulle förordna rättspsykiatrisk utredning beträffande vårdbiträdet. Såom

vårdbiträdetskedde också och därefter dömdes till skyddstillsyn för grov
återupptogsstöld. En dryg månad de fackliga överläggningarnaochsenare en

tid därefter avskedades Arbetsdomstolen ansågvårdbiträdet. kommunenatt
hadetagit tillbaka sin ajoume-ursprungliga underrättelse att accepteragenom
ñngen. borde således vårdbiträdetKommunen ha underrätta det tilltänktaom
avskedandetoch detta inom månad,efter det hadefått kännedomatten man

den lagalcraftvunnadomen i brottmåleL Kommunen hadeinte gjort detta.om
förklarade ogiltigt tillerkände vårdbiträdetArbetsdomstolen avskedandet och

10 000 kr allmänt skadestånd.som

Jämför från tid också AD 1992 145.senare nr
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avtalsrättsliga regler14.5. Allmänna

eller avskeda enligtArbetsgivaren alltså arbetstagaren dekan säga upp
anställningsavtali anställningsskyddslagen. Ett kanfinnsregler som

inom den allmänna avtals-emellertid ogiltigt också enligt reglernavara
19818271 110 197576811973129 239, och 114prop.rätten s. s. s.

ff. jämför avsnitt 15. nedan.Ds 19816 251A ävensamt s.

blir fråga i 3 kap. avtalslagen. De innebärförsta hand det reglernaI om
något otillbörligt infly-ogiltiga de har kommit till underavtal äratt om

oskäliga eller eljestsåsom tvång, svek eller ocker, de detande, ärom om
svårare brister. Enligt särskild lag gäller därutöverbehäftade medär en

ogiltiga, träffat avtalet under inflytandeavtal harär partatt om en av
lag [1924323] verkan avtal, slutitsrubbad själsverksamhet av somom

inflytande rubbad själsverksarnhet. Ett avtal torde också kunnaunder av
rättsgrundsatser,förklaras ogiltigt enligt allmänna bl.a. harpartom en

vissa förutsättningar sedan brister för-ingått avtalet under den s.k.som
utsättningsläran.

Således klart anställningsskyddslagen inte innefattar någondetär att ut-
tömmande reglering arbetsgivarens möjligheter frigöra sig frånattav
anställningsavtalet. Det får dock ovanligt arbetsgivaren stö-antas attvara

sig utanför anställningsskyddslagen.der regler Det vill också synas
den praktiska skillnaden förhållandevis begränsad. Arbets-ärsom om

domstolen har nämligen i några rättsfall funnit arbetsgivaren haftharatt
för sitt frånträdande i bådastöd regelsystemen.

AD 1979 143 kommunal socialassistent tidsbegränsadgällde mednr en an-
ställning. Kommunen upphävde anställningen före tillträdet, eftersom det vi-
sadesig socialassistentenhade återfallit i narkotikabrottslighet. Ar-att grov
betsdomstolenkom fram till brotten varit ägnade allvarligt förhål-skadaatt att
landet mellan och grund för avskedande förelegat. Domstolenparterna att

förframhöll kommunen dessutom haft fog häva avtalet med stödatt att av
förutsättningsläran.

1980Jämför ADäven nr

Valet regelverk dock få vissa praktiskakan och rättsliga konsekvenser.av
formellaDe regler uppsägning eller avskedande saknarettsom omger en

nämligen motsvarighet inom den allmänna avtalsrätten. Det betyder att
arbetsgivaren inte behöver iaktta regler varsel, underrättelse e.d. närom
han åberopar sig de avtalsrättsliga principema. Men han missbe-om
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dömer situationen riskerar han sigdra skyldighet skade-att att utgeen
stånd.

Det finns också exempel arbetsdomstolen har begränsat sinatt pröv-
ning till avtalslagens regler ogiltighet; de reglerna kan alltså få själv-om
ständig betydelse AD 1979 152 1987och 57.nr nr

Här kan slutligen påpekas anställning kan upphöra avtalatt en ettgenom
Ävenmellan arbetsgivaren och arbetstagaren. sådana avtal underkas-är

tade den allmänna avtalsrättens regler se 1984AD 102 1988ocht.ex. nr
80.nr

14.6. Sveriges åtagandeninternationella

Enligt direktiven har vi självfallet beakta internationellade åtagandenatt
Sverige har gjort och berör vårt arbete. När det gäller anställ-som som

ningsskyddet i förstadet hand ILOs arbeteär betydelse. Avärsom av
särskilt intresse 1982 års konvention uppsägningär anställningsav-om av
tal på arbetsgivarens initiativ.

Konventionsbestämmelsema skall i princip ha genomslag hela arbets-
marknaden och gälla för alla arbetstagare. Medlemsstaterna kan dock

undantag för visstidsanställningar.göra Det också tillåtet medär undantag
för sådana kategorier arbetstagare särregler får medav ettsom genom
konventionen likvärdigt skydd. Ett ytterligare undantag fall där vä-avser
sentliga problem kan uppkomma på grund arbetstagarnas särskildaav an-
ställningsförhållanden eller storleken eller det företag där de ärarten av
anställda.

Enligt konventionen får arbetsgivaren anställningsavtalet barasäga upp
det finns giltigt skäl för åtgärden. Skälet skall kopplat till arbets-om vara

duglighet eller uppförande eller till verksamhetens behörigatagarnas
gång i företaget eller förvaltningen.

Konventionen också antal omständigheter inte skälett utgöranger som
för uppsägning. Arbetsgivaren får inte tillgripa uppsägningar i syfte att
kränka arbetstagarnas föreningsrätt eller för inkräkta fackligadenatt
verksamheten. Uppsägning får således inte ske på den grunden arbets-att

medlemmar i fackligär organisation och intetagarna heller deten av
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i fackligskälet de del verksamhet utanför arbetsti-ägertaratt som rum
den eller med arbetsgivarens medgivande under Ocharbetstid. nå-att- -

kandiderar till, eller har uppdragutövar utövat ett representantgon som
för arbetstagarna inte giltigt för uppsägning.skäl Det inte hellerutgör är
tillåtet skilja arbetstagarna från anställningen därför de inharatt att gett

klagomål förfarandeeller tagit del i rättsligt arbetsgivaren ochett ett mot
då påstått arbetsgivaren har lag eller författning, elleröverträttatt annan

de sig till behörig myndighet. godtasDet inte hellernär vänt atten upp-
tillsägning sker följd arbetstagarnas hudfärg, kön, civilstånd,av ras,

familjeansvar, havandeskap, religion, politiska uppfattning, nationella
härstamning eller sociala Arbetsgivaren slutligen förhindradärurspmng.

arbetstagarna det skälet de frånvarande undersäga äratt attavupp
bamsbörd eller tillfälligt frånvarande grund sjukdom.av

intresseAv i sammanhanget 1971 års konvention arbetstagar-är även om
skydd inom företaget och åtgärder för underlätta derasrepresentanters att

verksamhet. Konventionen skyddar dem har ställning arbetstagar-som av
enligt inhemsk lag eller praxis. Det kan fråga fack-representant vara om

liga dvs. har blivit utsedda eller valdarepresentanter, representanter som
Ävenfackförening eller dem medlemmar i den. förtroen-ärav en som

demän fritt valda arbetstagarna i företaget kan föras indockärsom av
under lagens skydd. Arbetstagarrepresentantema skall ha effektivtett
skydd åtgärder kan skada dem. Konventionen särskiltmot attsom anger
de skyddade avskedande påsker grund deras ställning ellerär mot som av
verksamhet för arbetstagarna eller det skälet derepresentant attsom av
tillhör facklig organisation eller del i facklig verksamhet. Skyddettaren
gäller i den mån de handlar i enlighet med gällande lagstiftning, kollek-
tivavtal eller träffadeandra överenskommelser.gemensamt

För offentligaden sektorn gäller särskild konvention från 1978åren om
skydd för organisationsrätten förfaranden föroch fastställandeom av an-
ställningsvillkor i offentlig tjänst. Konventionen tillämplig allaär per-

anställda hos myndighet, bestämmelser i andra ILO-ärsoner som en men
konventioner har företräde i mån tillerkännerden de arbetstagarna längre
gående rättigheter. Enligt konventionen skall offentliganställdade ha ett
tillfredsställande skydd organisationsñentliga gäller de-mot angrepp som

arbetsförhållanden. Skyddet skall särskilt sikte på sådana åtgärdertaras
syftar till uppsägning eller förfång för offentligt anställdannatsom en en
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på den grunden personalorganisationhan hör till eller del iatt taren 0r-
ganisationens normala verksamhet.

Vad gäller Europarådets finns anledningarbete det peka denatt euro-
peiska sociala från år 1961. Stadgan föreskriverstadgan ordningen som
innebär arbetsgivarens uppsägning skall olaglig den företasatt var om
under kvinnlig arbetstagares frånvaro på grund havandeskap elleren av

ochbamsbörd, detsamma gäller uppsägningen sker vid sådan tid-om en
anställningen frånvaron.punkt upphör under Här skall dock särskiltatt

erinras föreskriften inte bindande för Sverige har under-ärattom som
låtit ratificera stadgan i denna del. På svensk sida har dockatt ansettman

insig i huvudsak kunna i det syfte ligger bakom föreskrif-stämma som
låt fått utformning inteden har varit godtagbarattten, vara en som

1962175prop. 11.s.

slutligen SverigeDet skall EES-avtalet åtagit sigharnämnas att attgenom
tillämpa 1977 års EG-direktiv överlåtelse företag, verksamheterom av

jämföreller delar verksamheter avsnitt 13. ovan. Direktivet innebärav
huvudregel förvärvaren skall bunden de anställningsavtalattsom vara av

kollektivavtal gällde vid överlåtelsen.och de Enligt direktivet fårsom
överlåtelsen inte i sig grund för uppsägning arbetstagama. Di-utgöra av

falletrektivet reglerar också det särskilda arbetstagaren själv sägeratt
sig överlåtelsen medfördet skälet beaktansvärd försämringattupp av en

anställningsvillkoren. lett sådant fall skall bedömningen skeav som om
arbetsgivaren hade tagit initiativ till uppsägningen. Utan hinder detav
sagda får arbetsgivaren verkställa uppsägningar sker ekonomiska,som av
tekniska organisatoriskaeller skäl.

överväganden1 4. 7 förslagoch
.

l 4.7.1 Inledande anmärkningar
.

Genom 1974 års infördeslag anställningsskydd generellt kravettom
uppsägningar från arbetsgivarens skall sakligtsida grundade.att vara

Principen har vunnit allmänt erkännande svensk arbetsmarknad, och
kommittédirektiven stårenligt regeringen bakom Utgångspunk-den.även

för våra överväganden därför kravet saklig grund skall bibe-ärten att
hållas.
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Uttrycket saklig innebärgrund i sig självt inte uppsägningenän attmer
skall tillbaka omständigheter enligt objektiv bedömning harsom en

avgörande betydelse för anställningsförhållandets fortbestånd. Sitten
reella innehåll får uttrycket de uttalanden sker i lagmotivengenom som
och rättspraxis på området; material,även den juridiskagenom annat som
litteraturen, bidrar till precisera rättsläget. Således det med hjälpatt är av
dessa rättskällor kan vilka omständigheteravgöra sakligaärsom man som
i den meningen de kan få betydelse för rättsförhållande ochatt parternas
vad karaktär arbetsgivaren befogenhetär ensidigt avslutaattsom av ge att
anställningsförhållandet. Mot den bakgrunden det motiverat viär att re-
dovisar vår på det skydd ogrundade uppsägningar skall gällamotsyn som
enligt lagen och de ändringar gällande enligt vår meningrätt ärav som
påkallade. Som inledning vill vi dock redovisa saklig grund-begreppetsen
funktion i belysning allmänt tillämpliga regler i svensk kontraktsrätt;av
det kan sålunda sittha värde från strikt avtalsteknisk utgångspunktatt se
hur anställningsskyddslagen förändrar det rättsläge skullesom armars
råda.

14.7.2. Anställningsskyddet och dess avtalsrättsliga
funktion

Tolkningen saklig grund-begreppet har i utsträckning präglatsstorav av
förhållandetdet lagen utformad skydd för arbetstagaren;äratt ettsom

kravet saklig förgrund uppsägning central del detutgör en av
skyddet. därförDet har varit vanligt intresset i uppsägningssitua-att en
tion har kommit kretsa kring skyddsaspekten.att

Det måste dock beaktas anställningsskyddslagen inte innefattar någonatt
uttömmande reglering det enskilda anställningsavtalet. Lagen baratarav

delarde rättsförhållande där arbetstagaren typisktparternasupp av sett
behöver skydd. De bakomliggande reglerna själva anställningenett om
och dess innehåll härleda arbetsrättslig lagstift-närmare är att annanur
ning, anställnings- och kollektivavtal eller allmänna rättsgrundsatser på
arbetsmarknaden, den generellt tillämpliga avtalsrätten.även Detmen ur

enligt vår mening angeläget sambandet mellanär anställningsskyddetatt
och avtalsförhållande i övrigt inte går förlorat.parternas

Således anställningsskyddslagen enbartutgör del det totala regel-en av
verk gäller för rättsförhållande och där grundstommenparternas ärsom
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anställningsförmånerandraarbetsgivarens skyldighet lön ochatt utge
utföraskyldighet arbete; redanarbetstagarens häremot svarande attsamt

upphov till mångfa-skjutas in anställningsavtalethär kan dock att ger en
anställnings-relation sin prägeloch ibland varaktigcetterad sättersom

inte forrnule-innebär skyldigheter kanförhållandet och att partemassom
i utsträckningKlart lageni ekonomiskaenbart är att stortermer.ras

för avtalsförhållandet;övriga regler gällertill deknyter exem-soman
frånbestämmelsen saklig grund den omständighetenutgårpelvis attom

avtalsförhållande till varandra.i ömsesidigt förpliktandestår ettparterna
den givna bakgrundensaklig måste alltså bedömasgrundBegreppet mot

åtaganden.gjort ömsesidigaenligt anställningsavtalet haratt parterna

anställningsskyddslagen fram-allmänna reglerna ochSarnspelet mellan de
förklaras ogiltigt medanställningsavtaletolika Således kangår sätt.

Ochallmännafinns inom den avtalsrätten.stöd de bestämmelserav som
innefattar inte någon fullständig regleringanställningsskyddslagen ens av

anställningsförhållandet.arbetsgivarens möjligheter avslutaatt

anställnings-också skönjas ikan bakom de reglerEtt kontraktuellt synsätt
arbetsrättslig utformning. Lagenfått direktskyddslagen har en merasom

frågauppsägning kan ske. Det delsmellan två fall därskiljer är om ar-
hänförliga till arbetstagarenfråga förhållandenbetsbrist, dels ärsomom

i arbetstillfäl-Arbetsbrist innebär arbetsrättsligapersonligen. termer att
innehåll till följd nedskämingeller får ändratlena minskar av ar-av en

organisation arbetet. Mera kontraktsrätts-eller ändradbetsstyrkan aven
frigöra sig frånså den kan sina avtals-beskrivet detligt är att partenena

Ellerinte längre behöver prestation.förpliktelser hannär motpartens
avsluta anställningsförhållandet därförarbetsgivaren kanmed 0rdandra

den anställdes arbete. Härinte kan eller vill drahan längre nyttaatt av
civilrättsliganställningsskyddslagen till allmän grundsatsanknyter aven

tid kan medavtal under obestämdinnebörd gäller sägasatt ett uppsom
Enligt den allmänna huvudregelniakttagande skälig uppsägningstid.enav

förbehöver något skälkan avtalet i princip sägas utan att parten angeupp
Och onyttigt betungande avtal kansin åtgärd. eller oskäligt sägasett upp

inte skulleutgått från uppsägning kunna ske.även attparternaom

personliga skäl, lagstiftarengäller den andra situationen, har där-När det
skulle följa allmän-begränsat den till uppsägningrättemot som annars av

uppsägning-principer. I syfte skydda arbetstagaren ogrundademotattna
arbetsgivareninnebär skall ha sak-det införts ordninghar atten somar,
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åtgärd.liga och lagstiftaren godtagna skäl för sin Och skälen måsteav
intresse avtalsförhållandet skall bestå.arbetstagarensänväga atttyngre av

omfattar fallgodtagna skälen antal olika har detDe ett gemensamt attsom
inte fullgör sina åligganden enligt anställningsavtalet ellerarbetstagaren

oförenligt anställningsförhållandet.eljest uppträder medärsättett som
fråga avtalsbrott iI utsträckning det civilrättsligtär ett annatstor om som

till hävning, dvs. förförhållande skulle kunna upphov rätt motpar-ge en
frånträda med omedelbar verkan. Här sker alltsåavtalet kopp-ten att en

till allmänna kontraktuella regeln avtal kan hävas vid brottling den ettatt
föranlett den anställde i dessa fallavtalet, har skyddsaspekten attmot men

Även på område finnstill uppsägningstid. arbetsrättens emel-har rätten
för arbetsgivaren frånträda avtalet omedelbart, nämligenlertid rätt atten

Därvid finns direkt samband allmännaavskedande. med princi-ettgenom
avtal vid väsentligt kontraktsbrott frånhäva medkon-rätten att ettomper

Beträffande -liksomsida. anställningsavtal gäller dock eljest-trahentens
bedömningen betydelse för avtalsrelationenavtalsbrottet och dessatt av

alltid måste utgå från avtalets Inom arbetsrätten gäller,natur. sagt,som
särskilda delas in i två svårhets-också den avvikelsen kontraktsbrottenatt

andra,grader, den kan föranleda uppsägning och den grövre,varav ena
avskedande.

gäller inom kontraktsrätten så ingripande åtgärdAllmänt häv-att en som
fråga ining inte kan komma i förrän avtalsbrottet rättslig meningär vä-

sentligt. Var den nivån ligger beror omständigheterna i det sär-ytterst
fallet, också -typiskt ställa sig olikaskilda saken torde olikasett-men

områden. Anställningsskyddslagen därför förkan uttryckettses som var
lagstiftaren nivån skall ligga vid just anställningsavtal.har In-attansett

föranlett lagstiftarenskydda den har när-tresset partenatt attav svagare
för frånförutsättningarna hävning arbetsgivarens sida.bestämmamare en

Visserligen allmänna avtalsrätten igenom falllyser den de där ettmen
anställningsavtal har förklarats ogiltigt med stöd avtalslagen ärt.ex.av
förhållandevis få. frågan i rättstillämpningenNär kommit har arbets-upp

funnit onödigt ställningdomstolen i utsträckning det till skilje-tastor att
linjerna anställningsskyddslagen.mellan den allmänna avtalsrätten och Vi
återkommer till detta i avsnitt 15.
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utgångspunkterAllmänna14.7 .3.

utgångspunkterallmännaredovisa vår på deförst någotVi vill somsyn
för därefter igrund-begreppetsakligutformningenvidbör gälla attav -

redovisa de ändringari detaljövervägandenavsnittet Närmare avmer-
påkallade.meningenligt vårgällande ärrätt som

innehålleranställningsskyddslagendå konstaterasbörjan kanTill atten
möjligheteri arbetsgivarensinskränkningar sägagåendelångt att upp an-

dentypisktfrån arbetstagarenutgårställningsavtalet. Lagen ärsettatt
uppsägningar.ogrundadedärför skyddbehöveroch motpartensvagare

anställningenbetydelsedenanledning beaktafunnitsharDet storaatt som
arbetstagarna kän-intressetallmännaenskilde och detför denhar attav

anställning.i sintrygghetner

klartgiltighet. Detalltjämtangivna skälenvår mening har de ärEnligt att
regelverketsådana särdragföreteri vissa avseendenanställningsavtalet att

relation, därtill komplexupphovAvtaletintryck detta.måste ta ger enav
också mänskliga ochdärfår betydelsefaktorerekonomiska so-rent men
gånger dettaroll. Mångacentralspelar ärciala förhållanden natur-en

relatio-anställningstrygghet och godafaktorer, därligtvis samverkande
arbetsresultat. torde docktill Detbidrararbetsplatsenpå gottett varaner

fallanställningsskydd i vissaanspråkarbetstagarnasofrånkomligt att
drift verksam-rationellekonomisktkonflikt medikan komma sett aven

stå iför enskilde kananställningsskydd dendrivetlångtheten och att ett
Vid uppsägningarbetsplats.väl fungerandeintressetstrid mot enav en

olika intressenafråga dei fallenblir det de väga motattytterst va-om
angeläget saklig grund-begreppetdetvårtoch medrandra, synsätt är att

avvägning.sådanåterspeglar en

jämförelse medvidväsentligti sig någontinginnebär inteDetta nytt en
Denutvecklasdärför inte behövaoch saken torde närmare.gällande rätt

avvägningrättspraxis,liksomlagstiftningennuvarande bygger, en
för-på dedock skäl här pekafinnsmotstående intressen. Detmellan att

näringslivfortskridit inomgiltighetstid harändringar under lagenssom
fullt beaktavarit svårtdet harförvaltning, förändringaroch utattsom

Förändringarna kan iregelverket.för det nuvarande sägasinom ramen
lagstiftningenhittillsvarandeför denförutsättningarnamån rubbanågon

frågeställningar.fall vissaieller accentueravart
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Som iredovisats avsnitt 4.2. kan iaktta ganska tydlig tendens tillenman
småskalighet arbetsmarknaden. Större företag delas i särskildaupp

finnsbolag, och det tecken påtyder ökad betydelse för underleve-som en
underentreprenörer och liknande näringsidkare, ofta dri-rantörer, som

rörelsen mindre företag. Dessutom har regeringen, i sinettver genom
proposition småföretagspolitik, föreslagit åtgärderrad iom en ny en
syfte underlätta de mindre företagens situation prop. 19919251. Enatt

Ävenmotsvarande utveckling sker inom den offentliga sektorn. här delas
sammanhållna förvaltningartidigare in i små, resultatbärande enheter.

Ofta föreligger dock den rättsliga skillnaden på offentligaden si-att man
inte möjlighet bilda juridiskt friståendedan har enheter. Det bliratt sett

dock allt vanligare kommuner och landsting lejer olika uppgif-att stat, ut
på entreprenad till fristående näringsidkare.ter

Således har räkna med ganska och kanske växande antalatt ett stortman
arbetsgivare med endast fåtal anställda. Enligt vår uppfattning dettaärett
någonting bör beaktas vid utformningen saklig grund-begreppet.som av
Förhållandena i mindre företag skiljer sig i vissa avseenden från dem iett

eller medelstort företag. Det lilla företaget kan käns-ett stort extravara
förligt störningar i sin verksamhet, och möjligheterna lösa personal-att

problem färre; inom det lilla företaget saknar dessutom oftaär man vana
eller hantera allvarligare personalproblem och det kan inteattresurser
förväntas arbetsgivaren skall ha beredskap inför olika svårig-att samma
heter i företag. När det gäller bedöma sådantstörreett attsom ettsom
problems inverkan arbetsplatsen arbetsgivarensoch möjligheter att
lösa situationen kan saken alltså ställa sig olika allt efter företagets stor-
lek, eller kanske efter arbetsplatsens storlek eftersom irättare sagt vart
fall problemets verkningar kan bli lika allvarliga vid liten enhet ävenen

den inomexempelvis kommun och landstingnär utgörstat,som en- -
arbetsplatsbland många hos och arbetsgivare. Det kan visserli-en samma

detta omständigheter in i bedömningen isägas redanär vägsattgen som
dagsläget. Utvecklingen kräver dock, med vån i lagstift-synsätt, att man
ningsärendet tydligare hittills lyfter fram de särskildasätt änett pro-
blem knutna till mindre företag. I sammanhanget finns ocksåär detsom
skäl erinra direktiven och det däri intagna uttalandet vi särskiltatt om att
skall beakta mindre företagensde intressen. Det sagda skall dock inte så
förstås vi förespråkar två skilda saklig grund-begrepp, småföratt ett ar-
betsgivare föroch andra. Tanken i stället vid avvägningenärett att man
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mellan intressen alltid skall särskilt uppmärksamma situa-denparternas
tion de små företagen befinner sigsom

Vi återkommer följandei den framställningen till de slutsatsernärmare
det sagda föranleda.bör Redan här kan bör dock påpekassom att pro-

Åblemet två sidor.har sidan företagetshar intresse attena man av per-
sonalproblemen kan handläggas på sådant det skapas betingelsersättett att
för någotarbete, i vissa fall talar för exempelvisett gott attsom en ar-
betstagare medvetet verksamheten skall kunna Denstör sägassom upp.
andra sidan detta emellertid anställda ide mindre företag kan fåär attav

försvagat anställningsskydd i den meningen tvingasde slutaett att
vissa förhållandengrund inte skulle ha lett till uppsägning hosav som en

arbetsgivare; den arbetsgivaren kan ha bättre möjligheterstörre större att
lösa problemen åtgärder inte fullt så ingripandeärgenom som som en
uppsägning omplacering och huvud kan stömingama fåövert.ex. en- -
konsekvenser inte lika allvarliga hos det mindre företaget.ärsom som
Det därför angeläget särförhållandende rådakan hos mind-är att som en

arbetsgivare inte till intäkt för allmän försvagningtasre en mera av ar-
betstagarens ställning. De mindre företagens intressen skall vidbeaktas
utformningen saklig grund-begreppet bara i den mån detta verk-av men
ligen motiverat; vi kommer tillbaka med preciseradeär sagtsom mera

i fråga.synpunkter denna

Vidare gäller verksamheten inom näringsliv och förvaltning har blivitatt
marknadsinriktad under år. Allt intresse knyts därmedstörremer senare

till de arbetstagare har den direkta kundkontakten. I kundoriente-som en
rad verksamhet blir därmed särskilt viktigtdet de anställda arbe-att som

kunden verkligen lämpliga för sitt arbete; det angelägetärtar ärmot att
de har kundenhandlag med och påde riktigt fångarett gott sättatt ett

signalerna från marknaden. organisationEn modern innebär dess-upp
ofta vissa arbetstagare skall kundkontaktersköta likavälutom att som

vissa uppgifter i produktionen, något innebär arbetstagaren måsteattsom
leva till högt ställda krav yrkesskicklighetbåde och personligaupp
egenskaper. Detsamma kan förgälla de arbetstagare träder isägas som
kontakt med skolelever, patienter människoreller befinner sig isom en

Översituation. huvud det arbetstagarens individuellautsatt synes som om
förmåga framhävs vid allt fler fåarbeten. Behovet arbetstagarerättattav
på plats såledeskan komma gälla i utsträckning tidigare.rätt större änatt
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Detta till svårbedömdaupphov frågeställningar på anställningsskyd-ger
område.dets Enligt vår mening måste beaktasdet utvecklingen otvi-att

velaktigt medför antal olika fördelar. Förändringarna inom näringslivett
förvaltningoch naturliga anpassningsåtgärder till denär att ut-se som

veckling har skett marknaden och huvud inom samhället.översom
Och från kundernas patienternas e.d. synpunkt innebär det självfallet en
fördel verksamheten riktas in deras behov. Skäl talar därmed föratt

anställningsskydd i utsträckning hittills medgeränstörreett attsom man
in arbetstagarens yrkesmässiga och personliga lämplighet.väger

Enligt vår mening emellertid detta någonting i första hand fårär be-som
utformningenaktas vid lagens regler provanställning. Det förhål-av om

landet verksamheten beroende vissa arbetstagare och deras kom-äratt av
dessutom skäl de nuvarande turordningsreg-utgör överpetens ett att se

lema, något särskilt berörs i avsnitt vi vill framhålla17.; dock detattsom
själva bristen på iarbete de fallen grund för uppsägning,är utgörsom

inte arbetstagarnas bristande lämplighet. Vi känner viss tvekanannars en
inför låter de angivna omständigheterna inverka påett systern ettsom re-
dan bestående anställningsförhållande. Det inger betänkligheter läggaatt

allmänna synpunkter arbetstagarnas lämplighet och yrkeskun-mera
Övervä-nande till grund för så ingripande beslut uppsägning.ett som en

gandena kan svåra bedöma på objektivt och riskensätt äratt ett attvara
saklig grund-begreppet innehåll.otydligtettman ger

iRedan dagsläget gäller dock bristande yrkesskicklighet kan utgöraatt
grund för uppsägning det fråga allvarliga och tydligt konsta-när är om

brister.terbara En allmän princip också in arbetstaga-är vägeratt man
ställning vid saklig grund-bedömningen och det ställs högre kravattrens

på lojalitet lämplighetoch det gäller arbetstagare har för-när som en
troendeställning eller har arbetsgivaren vidatt representerasom externa
kontakter. I rättspraxis har också allvarligt på fall där arbetsta-settman

har skadat arbetsgivarens kundrelationer. Enligt vår mening detärgare
naturligt bygga vidare dessa inarbetaderedan principer. Verksam-att

inriktninghetens kunder, patienter och dylika kategorier idetgör
själva verket angeläget tidigare lyfta fram de hithörande frå-än attmer
geställningarna. Brister går patienter,överutsom svagare grupper som
åldringar eller skolelever måste betraktas allvarliga de ägnadeärsom om

leda till beaktansvärda negativa återverkningar vård,att omsorg, un-
dervisning eller liknande. Intresset god samhällelig serviceav en gente-
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måste vid bestämningenökad tyngd sakligmot utsatta grupper ges av
grund-begreppet. Detsamma skall självfallet gälla sådana serviceupp-när
gifter anförtros privata inrättningar, inågot framtiden kan skeantassom
i allt utsträckning. Vidare bör störningar i kommersiel-större även mera
la kundrelationer betraktas allvarliga de ägnade leda tillär attsom om

i arbetsgivarensskada verksamhet. Det finns också i dessa fall skäl att
framhäva den betydelse just med kunden kan ha, ochmötetstora som

område måste bristerpå detta ökad tyngd vid saklig grund-be-även ges
idömningen.

alltså misskötsamhet i hithörande fall.Man bör Men därut-strängtse
måste det kunna in andra brister ibland tilllederöver vägas ävenatt ne-

gativa följdverkningar. I enlighet vill vi fram-med det sagda docknyss
hålla uppsägning inte skall kunna grundas på allmänt hållnaatt en mera
invändningar bristande dylikt.kompetens eller Arbetsgivaren måsteom

visa brister i fråga kunskaper personligtkunna och omdömeom som
vid objektiv granskning framstår beaktansvärda. I förstaäven en som

hand blir det då fråga till följder, såsom negativa återverkning-attom se
i vård och störningar i kundrelationema ellerar omsorg m.m., annan

för Vi vill ocksåskada arbetsgivaren. framhålla sådananytt att om-
ständigheter bör betraktasde konstaterats med allvar vid den in-när- -
tresseavvägning skeskall i uppsägningssituation. När frågadet ärsom en

inte tillskrivasbrister hos arbetstagaren kan misskötsamhet, villom som
vi dock peka på arbetsgivarens skyldighet placera arbetstagaren.att om

Beträffande utfommingen i övrigt saklig grund-begreppet det medärav
vårt något lyfta framnaturligt anställningsavtalet. Som redansynsätt att

tillavtalet upphov mångfacetterad relation mellanantytts parterna,ger en
skiljer fråni flera avseenden sig förhållandet mellan iparterna ettsom

renodlat kommersiellt avtal. Detta hindrar dock inte delvis arbe-att man
med traditionella juridiska och juridisk terminologi,mönster närtar en
tvist rättslig uppstår i anställningsförhållande. Det tordenatur etten av

därför inte förta anställningsavtalet särprägel avtalsför-dess talaatt om
pliktelser, avtalsbrott, hävning En koppling till anställningsavtalete.d.

förkan övrigt framhävaägnad ömsesidiga skyldigheteratt parternasvara
varandra.mot

Vad emellertid viktigt i detta sammanhang ochär är mönsterattsom
fyllstolkas och på med anställ-överenssätt stämmertermer ut ett som

ningsavtalets och hela anställningsförhållandets När uppsägningnatur. en
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aktualiseras personliga skäl det rättsligt ofta frågaär avtals-av sett ettom
ibrott någon mening från arbetstagarens sida. Mera praktiskt kommer

dock prövningen spörsmålet arbetstagaren haratt sig deöveravse sattom
gäller arbetsplatsen eller dennes handlande på någonnormer som om

grund oförenligt med anställningsförhållandet.ärannan

Vid bedömningen de hithörande frågorna det enligt vår meningärav
angeläget till avtalsförhållandet och relationatt hel-parternasse som en

likhethet. I med vad har uttalats under tidigare lagförarbeten visom ser
det naturligt arbetstagare med lång anställningstid haratt starkaresom ett
skydd de har arbetat endastän kort tid hos arbetsgivaren. Blandsom

det så längreär anställning i någon mån kommerannat följaatt en att
levnadsutvecklingen hos arbetstagaren. Inte minst i det perspektivet är
sjukdomar och kanske avtagande prestationsfönnåga hos arbetstagarenen

uppfatta sedvanliga inslag på arbetsplats, ochatt arbetsgivarensom en
måste Överförutsättas ha beredskap för sådana förhållanden. huvuden
torde få arbetstagare kan drabbas svackor underacceptera attman en av

ochsitt yrkesverksamma liv, och det måste förväntas arbetsgivare ävenav
arbetskamrater de har förståelse för vanliga misstag kan begåsattav som

under arbetet.

Även i fallde där arbetstagaren har direkt åsidosatt sina skyldigheter i
anställningen, det viktigt händelsenär in i sitt sammanhangsätts ochatt

den bedöms bakgrund anställningssituationenatt i dess helhet.mot lettav
ömsesidigt förpliktande förhållande kan den uppträdandepartensena

spegelbild agerande; felaktigt beteende frånmotpartensvara en ettav ar-
betstagarens sida kan ha sin förklaring däri han fogmed känt sigatt
oriktigt behandlad, och sådana omständigheter måste in i bedöm-vägas
ningen. Av betydelse också arbetstagarenär verkligen har fått klartatt
för sig visst handlande oacceptabelt och strideratt är deett mot normer

skall gälla arbetsplatsen. Härvid det arbetsgivarensär uppgiftsom att
tydligt förmedla vadsätt gäller i detta hänseende,ett intesom om sa-

Åken ändå står klar för arbetstagaren. sidanandra måste det också vara
ingripandenså, fasta befogadeoch från arbetsgivarensatt sida verkligen

tillrnäts betydelse inom för saklig gmnd-begreppet. Om arbetsgi-ramen
klart för arbetstagarengör denne har handlat oriktigt, måste detvaren att

förväntas arbetstagaren försöker ändra sitt beteende.att I detta samman-
hang det enligt vårär mening berättigat med skärpt på arbetstaga-en syn

handlande. Det kan i princip inte arbetstagarerens med-accepteras att en
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sig de måste gälla på arbetsplatsen. Medöversättervetet som un-normer
fårför de förseelsema rimligt arbetstagarendantag detgrövre är att

möjlighet ändra sig, så inte måste uppsägning kunnasker,att om enmen
verkningar bland deordning få demoraliserandegodtas. En kanannan

måste främjapå arbetsplatsen; lagstiftningenanställda och skapa enoro
gäller ochordning inskärper betydelsen de som somsom av normer
goda försyfte arbetsmiljö och betingelserhar till skapa godytterst att en

arbetet.

bådaanställningsförhållandet ligger skall sitt bästaI även göraparteratt
fungerande Detför åstadkomma resultat och samarbete.ettatt ett gott

för arbetsgivaremåste intresse och arbetsta-betraktas ett gemensamtsom
någonarbetsplatsen fungerar väl. Om arbetstagarna medvetetatt avgare

förmåste förhållningssätt få konsekvenser anställ-försvårar detta, hans
ningsförhållandet. ställs på arbetsgivaren och arbetskamra-De krav som

måste rimliga.terna vara

vår mening i utsträckning hittillsskall enligtRent allmänt större änman
intressen. När åsidosätter sinain arbetskamratemas arbetstagareväga en

får förofta de arbetstagarna lida detta. Lä-skyldigheter det andraär som
för fara. Omfår ökad arbetsbörda ellerkan bli sådant de utsättsget att en

fallen, situationgripa in i de uppstår det lätt därarbetsgivaren inte kan en
misskötsamme personalen ikan måna denhan tyckas än öv-ommer om

skapa oklarhet, missnöjenågot mycket väl kan ochrigt, ar-orosom
betsplatsen.

dessutom så, arbetsgivarenSom det och arbetsta-redan ärangetts att
sammanfallande intressen och demånga gånger har att gemensamtgama

och samarbetsklimat.resultat Denefter gängsesträvar gottettett gott
imotpaitsförhållande ibland direkt motsvarighet detbilden saknarettav

mellan arbetsgivareverkliga livet. På mindre arbetsplatser kan samsynen
intressesärskilt framträdande, och de har allaoch arbetstagare ett avvara

liknande förhål-skall fungera möjligt. Menverksamheten så braatt som
råda håll inom arbetslivet.andralanden kan självfallet mångaäven

också angeläget kankaraktärAnställningsavtalets detgör att parterna ut-
för förtroendet gång har brutits,förtroende Omveckla varandra.ett en

relation. När det gällertill irreparabla följder förkan det leda parternas
uppsägningsaklig innebär dettautformningen grund-begreppet att enav

någotarbetstagaren brott ellerskall kunna ske sättannatom genom
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har förbrukat arbetsgivarens förtroende gång för Härialla. ligger inteen
uppsägning skulle såkunna ske arbetsgivaren subjektivtatt snart rent

upplever brist förtroende. Men uppsägningen måste kunna godtasen
objektiv bedömning leder till arbetsgivaren har haft fog för sinattom en

uppfattning fortsatt samarbete inte möjligt.äratt ett

14.7.4. Närmare överväganden uppsägningom.

14.7.4.1. Inledning

angivnaMot den bakgrunden det motiverat vissa ändringarär göraattnu
det gällande saklig grund-begreppet. Enligt vår uppfattning detärav

dessutom så, begreppet kommit bli svåröverskådligt. Rättspraxis påatt att
detta område mycket omfattande, och det har blivitär intill omöjligtnäst
för de enskilda bedöma påkravet saklig grund uppfylltparterna att ärom
i givet fall eller inte. Detta till viss del ofrånkomligtär problem,ett ett
eftersom bedömningen alltid måste ske med hänsyn till omständigheterna
i fallet.det särskilda Samtidigt det förknippat med ganskaär avsevärda
olägenheter resultatet den rättsliga prövningen svårt förutse,ärom av att
olägenheter uppsägningsreglemas centrala betydelse.accentuerassom av
Det kan inte någon det råder osäkerhet i fråganatt uppsäg-gagna om en
ning kan ske i viss situation eller inte; exempelvis kan oriktigen en
uppsägning -i onödan -leda till svåra obehag för arbetstagaren och höga
kostnader för arbetsgivaren. Vi därfördet nödvändigt göraattser som
förhållandevis bestämda uttalanden de ändringar bör komma tillom som
stånd och hur skall bedöma handlande i olika situationer.parternasman
Det förtjänar dock inte för den skull får bortse frånattupprepas, man
omständigheterna i det särskilda fallet.

Vi har funnitockså det erforderligt vissa riktlinjer för arbetsgi-att ange
del de svårigheter uppkommersätt möta arbets-attvarens en av som

platsen. Detta får inte uppfattas på så arbetsgivaren formellasätt, att av
skäl skall vidta vissa åtgärder för sedan skrida till uppsägning. Avsik-att

öka förutsebarheten i bedömningenär och ställa allmäntten att att upp
rimliga påkrav arbetsgivarens insatser i de angivna fallen. Detsett är

meningen arbetsgivaren verkligen skall insatserna sådan inrikt-att ge en
ning uppsägning i möjligaste mån kan undvikas. Men proble-att en om

står kvar detta, måste arbetsgivaren i normalfallet kunnatrotsmen av-
sluta anställningen ytterligare insatser begärs honom.utan att av
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Överträdelser skall gälla på14.7.4.2. deav normer som
arbetsplatsen

viNär sedan gäller de övervägandena det måstedet närmare attanser
ståndtill skärpt de fall, där arbetstagaren bryterkomma moten syn

eller eljest åsidosätter ligger på honom i anställningsför-avtalet vad som
vill vi varje bagatellartat avtalsbrotthållandet. Med detta inte ha attsagt

uppsägning. Således olika formerskall kunna leda till torde slarv varaav
ofrånkomligt förknippade med mänskligt arbete och får i praktikende

inte föranleder några särskilda olägenheter. Vår avsiktdenäraccepteras
således inte införa bedömningsgrunder vid vanliga miss-strängareär att

tag.

vi också pekat på i föregåendeVad däremot viktigt och det ärärsom som
situationer arbetstagaren medvetettill med därkommer sät-rättaatt man

måste arbetsplats. I hittillsvarandesig gälladeöverter normer som en
arbetsgi-enligt vår uppfattning ställt alltför höga kravpraxis har man

i fallen förvänta sig skalloch arbetskamrater de deatt attvare genom
långtgående uppoffringar hänsyn till särskild arbetstagare.göra enav

in idet alltjämt så avtalsbrottet sittVisserligen bör sättsattvara samman-
arbetsgivarens för-och bedöms bakgrund uppträdande ochhang mot av

detta får inte sikten,hållandena arbetsplatsen. Men skymma detom
förhållandet arbetstagaren har sina skyldighetergrundläggande är att satt

sidan.

område bör avtalsbrottet kan bemötas medDet centrala detta attvara
i Såledesfasthet ske dagsläget. det angelägetkanän ärstörre att ar-som

betsgivaren klarar vad har och arbetstaga-omedelbart häntut som om-
felat beteendet inte kan vårthar påtalar godtas. Med synsättattren -

anmaningenmåste i det läget kunna kräva arbetstagaren tarattman
Om så inte sker,allvar och verkligen försöker sitt beteende.korrigera

måste någon genomföras från arbetsgivarensform upptrappning kunnaav
situa-sida; i till medfall står han möjlighet komma rättaattannat utan en

tion fårdär vidhåller felaktigt beteende. I praktiken detarbetstagaren ett
bli fråga sista chans bättra sig. Tararbetstagaren något attattom ge av en
arbetstagaren följden bliinte på så måste kunnaden heller, att upp-vara
sägning får behandla det falletske. På motsvarande fårsätt attman ar-
betstagaren återfallerefter första ingripandehar bättrat sig sedanett men
i felaktigt några i det läget får det normaltbeteende inom månader; anses
tillräckligt sidafrån arbetsgivarens innanmed enda anmaning uppsäg-en
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ning blir möjlig. Anmaningen skall inte behöva Att det i vissaupprepas.
speciella fall kan komma i fråga placera arbetstagaren återkommeratt om

fram.vi till längre

förutsätterDet sagda å sidan arbetsgivaren verkligen har haft fogattena
för rikta anmärkningar arbetstagaren å andra sidan detatt mot samt att

frågainte betydelselösa felaktigheter. Det angivna tillvägagångssät-är om
borde exempelvis kunna frågakomma i vid obefogad arbetsvägran,tet

oviljaallmän sig efter gällande olovligrättaatt utevaro,normer, sen an-
omfattning,komst beaktansvärda ordningsstömingar e.d.,större närav

omständigheterna försvarandevarken eller förmildrande förär arbetsta-
En förutsättning arbetsgivaren arbetstagaren tydliga be-är attgaren. ger

sinsked saken och framhåller felaktigadet beteendet inteattom syn
tolereras. Ingripandena fårkan inte ske på trakasserande Ochsätt.ett om

beteendet utbrett på kanarbetsplatsen arbetsgivaren inte godtyckligtär
någon arbetstagare för exempel.säga att statueraupp

I anslutning till anfördadet vill vi framhålla det också finns anledningatt
till omständigheterna i det särskilda fallet. Arbetstagaren kanävenatt se

exempelvis ha befunnit sig i särskilt svår situation vid den aktuella ti-en
den. Det kan i övrigt ha förelegat omständigheter fog föräven som ger
bedömningen inträffadedet isolerad företeelse, vilketäratt att se som en
borde kunna beaktas särskilt vid långvarigt anställningsförhållande därett

tidigarearbetstagaren har klanderfritt.uppträtt

[illojalitet14.7.4.3. och brottslighet

vissa typfallI finns det dock anledning bedömning.göra strängareatt en
Vid exempelvis illojalitet brottslighet framståreller arbetstagarens be-
teende så allvarligt handlingen sigi kan arbetsgivaren rättatt attsom ge
skilja arbetstagaren från anställningen.

Illojalitet har i tidigare lagstiftningsärenden betraktats allvarligtettsom
avtalsbrott. Exempelvis kan frågadet arbetstagaren utnyttjatattvara om
företagshemligheter, spritthan oriktiga och nedsättande uppgifteratt om
arbetsgivarens rörelse eller han med illojala avsikter direktatt armars

arbetsgivaren.motarbetar villDet dock i rättspraxissynas som om man
inte fullt har följt de angivna riktlinjerna arbetstagaren be-harnärut
drivit verksamhet konkurrerar med arbetsgivarens rörelse. Enen som
konkurrerande verksamhet innebär i sig markant åsidosättandeett av ar-
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betstagarens lojalitetsplikt och den normalt fog för slutsatsen attger ar-
betstagaren inte beredd efter förmågabästa tillvara arbetsgiva-är att ta

intressen. sådant förfarandeAtt kan omintetgöra samarbetsmöj-ettrens
lighetema mellan arbetsgivare och arbetstagare uppenbart. Viär anser
därför rättsläget bör sådant illojalitet arbetsgivaren skallatt att motvara

allvarligareförgrund uppsägning eller, i fall,utgöra avskedande. Det nu
sagda skall gälla arbetstagarens uppträdande vid objektiv bedöm-när en
ning kan allvarligt och oåterkalleligt rubba arbetsgivarensägnat attanses
förtroende för arbetstagaren och i fall ingendär ekonomisk skadaäven

uppstått.har Kraven bör i första hand förgälla dem har fram-som en
skjuten position eller har nyckelbefattning. Vi vill erinraannars en om

nyckelbefattningartidigarevad har de delvissagts typersom om nya av
kan uppstå i kundinriktad organisation; de höga kraven bör gällasom en
för Och fråndem. huvudregeln skall bara förekommaäven näravsteg

omständigheterna i det särskilda fallet verkligt mildrande, detär t.ex. om
hela bottnar i missförstånd eller bagatellartade förhållanden.rörett rent
Till undvikande missförstånd vill vi också betona det ofta finnsattav an-
ledning allvarligt illojalitet i den angivna meningen frånatt se ovan- -
andra arbetstagare de spelar framträdande roll. I fall gäl-än vartsom en
ler detta de orsakar arbetsgivaren skada.om

Den skärpta inställningen skall dock begränsad till illojalitet i egent-vara
lig bemärkelse. Det får inte bli fråga några ingrepp i den grundlags-om
fästa yttrandefriheten, den interna kritikrättenoch skall lämnas orörd så
länge inte hemfallerarbetstagaren hotelser liknande.eller Som arbets-
domstolen har anfört innebär inte anställningsavtalet något avgörande
hinder anmälan till myndighet; undantag kan dockmot en mer som an-
mälningen ha skett sådana förhållandenunder eller på sådant sättett att
den oförenlig med arbetstagarens lojalitetsplikt. Enligt vårär mening
innefattar uttalandet riktig avvägning mellan de motstående intressenen

finnas.kan börDet dock observeras ILO-konventionenattsom om upp-
sägningar arbetsgivarens initiativ underkänner uppsägningar skersom

det skälet arbetstagaren sig bakomhar ställt anmälan tillattav en myn-
dighet. Konventionen har fått utformningkategorisk punkten.denen

vårEnligt mening konventionenkan inte rimligen tolkas på det sättet att
arbetstagaren skulle kunna undgå arbetsrättsliga följder vid exempelvis

oriktigamedvetet beskyllningar arbetsgivaren blott det skäletmot attav
förts framde har i sådanaanmälan. Tvärtom kan anmälningaren

åsamka arbetsgivaren avsevärd skada. Syftet med konventionsbestämmel-
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får arbetstagarna inte skall tigaantas attsen vara tvungna attvara om
missförhållanden de fogmed kan kritisera och där hänvändelse tillsom
myndighet kan det korrekta kanske effektivasteoch åstad-sättetvara att
komma ändring. Svensk rättspraxis hindrar endast missbruk frånen rena
arbetstagarens sida, och gällande måste därför kon-rätt motanses svara
ventionens bestämmelser.

Bedömningen brott i arbetet hittillshar varit Enligt vårsträng.av upp-
fattning finns fullt fogdet för med allvar på brott arbets-att stort motse
givaren. Detsamma skall gälla brottet riktar sig arbetskamraternär mot
eller kunder och andra arbetstagaren kommer i kontaktmot personer som
med sitt arbete, vi vill framhållaoch brott skyddslösa ka-attgenom mot
tegorier, inomexempelvis vården, särskilt allvarliga.är

Vi dessutom brott arbetet kan ägnade rubbaatt utom attanser vara ar-
betsgivarens förtroende för arbetstagaren. På denna punkt det påkallatär
med viss skärpning gällande inte minst det gäller arbetenrätt, nären av

offentligainom den sektorn. Det kan här påpekas uppsägningatt stat-av
ligt anställda regleras direkt anställningsskyddslagen, medan avskedan-av
de har följt LOAreglerna i 2 kap. 4 § respektive kap. §§ll l och 2
LOA. LOA-utredningen har dock föreslagit de särskilda reglernaatt om
avskedande skall slopas och 18 § anställningsskyddslagen skall gällaatt

för de personalkategorier i faller inomdag LOAsäven tillämp-som
ningsområde SOU 199260 218 ff.. Vi det därför uppgifts. ser som en
för kommittén frågorde gäller uppsägning ochävenatt ta upp som av-
skedandepå den offentliga delen arbetsmarknaden.av

Enligt vår uppfattning det vikt allmänheten har obrutetär stor att ettav
förtroende för den offentliga förvaltningen. Framför allt det gällernär
befattningshavare har myndighet medborgarna ochutöva överattsom att
upprätthålla offentligadet regelverket viktigtdet befattningshavar-är att

inte själva visar brist respekt för gällande regler. I princip måstena
det möjligt skilja frånarbetstagaren anställningen han harattvara om
gjort sig skyldig till allvarlig eller uppsåtligupprepad brottslighet som
vittnar bristande lämplighet eller kan rubba allmänhetensom en som
förtroende för offentligaden förvaltningen. Ett sådant bör i förstasynsätt
hand gälla för arbetstagare direkt kommer i kontakt medsom mera
myndighetsutövning i sin egenskap beslutsfattare eller föredragande.av
Särskilt allvarligt det regelöverträdelsen har anknytning tillär denom
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anställdes arbetsuppgifter, handläggare taxeringsfrågornär görsom en av
sig skyldig till skattebedrägeri.

Redan i dagsläget gäller enligt rättspraxis på brottsträng utomen syn
tjänsten, de begås offentligt anställda. Emellertid gjortnär harav man

förundantag vissa fall, där brottsligheten utslag arbetstagarensär ett av
alkoholmissbruk e.d. Exempelvis har arbetstagarens behov rehabilite-av
ring i förgrunden vid rattfylleribrott, begångnaträtt poliser.grova av

poliskårenIntresset åtnjuter högt anseende hos allmänheten haratt ettav
fått stå tillbaka.därmed Enligt vår uppfattning det emellertid befogatär

lyfta fram detta intresse. När det frågaäratt grovt ratt-senare ettom
fylleribrott har samhället straffskalan markerat kraftfulltettgenom av-
ståndstagande från den begångna gämingen, och samhällets negativa in-
ställning till rattonykterhetsbrott mycket tydlig. Detta gällerär även när
brottet missbruksrelaterat, låt påföljdsvalet intryckkanär att tavara
härav, måsteoch arbetstagaren kunna skiljas från anställningen, i fallvart

brottet rubriceras gärningsmannen har uppsåtligen signär grovt; sattsom
grundläggande straffstadganden, något miss-skapaöver är ägnat attsom

honom tjänsteman på område där rättsvården detärtro mot ettsom cen-
trala i anställningsavtalet.

Även på det privata området arbetsmarknaden måste brott tjäns-utomav
kunna få förkonsekvenser anställningen. I första fårhand sakenten av-

till brottslighetensmed hänsyn och den arbetegöras ärart typ av som
Om brottslighetaktuellt. arbetstagaren visat allvarliga bris-genom mera

i fråga hederlighet och omdömesförmåga eller andra egenskaperter som
erforderliga för anställningen, måste uppsägning få ske.är

14 Brottmâlsdomens bevisverkan.7.4.4.

I detta sammanhang vill vi också frågauppmärksamma särskilden som
aktualiseras vid uppsägning eller avskedande på grund Det före-brott.av
kommer nämligen åtgärdarbetsgivaren grundar sin lagakraft-att en

fallandeoch brottmålsdom samtidigt arbetstagaren förnekarvunnen som
sin skuld till gämingen. Den rådande ordningen innebär brottmåls-attnu
domen inte bindande i arbetstvist den tillmäts betydandeär att etten men
bevisvärde. Under år skuldfråganhar det hänt blivit föremålattsenare
för omfattande bevisning i vid någraarbetstvisten, och tillfällen haren
arbetsdomstolen gått ifrån brottmålsdomstolens bedömning, såväl i bevis-
frågor i rättsfrågor.som
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Den nuvarande ordningen medför vårenligt uppfattning flera olägenhe-
Det kan principiell synvinkel i fråga lämpligendetsättas börter. ur om

ankomma arbetsdomstolen i praktiken bedömningdenöverprövaatt
har skett i brottmålet. Arbetsdomstolen har till uppgiftsom avgöraatt ar 1

betsrättsliga tvister och har sammansättning särskilt anpassadären som
hänill, medan de allmänna domstolarna döma i brottmålär ochsatta att

de bevismässiga och rättsligagöra överväganden erfordras frånsom
straffrättsliga utgångspunkter. Den rättegångsordning gäller i brott-som
målen uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet, och den allmänna
domstolens dom kan angripas såvälmed ordinära extraordinärasom
rättsmedel. Härtill kommer bevisningen i den efterföljande arbetstvis-att

generellt kvalitet med hänsyn tillär sämre längre tid harten sett attav
förflutit efter den aktuella händelsen.

Av kanske betydelse överprövningen intestörre lämpar sigär särskiltatt
väl i kontraktsförhållande. I praktiken blir det fråga arbets-ett attom
givaren inte kan lita på lagakraftvunnen brottmålsdom, hannär sägeren

eller avskedar arbetstagaren, och det torde sällsynt arbetsgi-upp attvara
med expertbistånd kan genomföra sådan ingående ochvaren rätts-ens en

ligt komplicerad analys arbetsdomstolen har gjort i några sinasom av av-
göranden. Dessutom kommer arbetsgivaren få uppträda någotatt som av

åklagare, arbetstvisten förs till domstol. Han har således före-en om att
bringa utredning det påstådda brottet och i straff-att argumenteraom
rättsliga frågor, något torde främmande för honom.som vara

Enligt vår uppfattning kan den rådande ordningen inte bestå. En orik-nu
tigt dömd drabbas naturligtvis hårt domen får genomslagextraperson om
också i det arbetsrättsliga förhållandet. Vi dock kunna utgå frånanser oss

de materiellt felaktiga brottmålsdomama mycket få, och tillatt är rätten
resning enligt vår uppfattning tillräckliga möjligheter beaktager att
exempelvis och avgörande bevisning i skuldfrågan. Det kan visserligenny
sägas arbetstagaren inte alltid faster avseende vid det straff-att samma
rättsliga ingripandet vid de arbetsrättsliga konsekvenserna, densom om
aktuella brottspåföljden förhållandevis lindrig. Det skulle därförär kunna
finnas risk för arbetstagaren inte i alla avseenden verkade föratten en
materiellt riktig utgång i ansvarsfrågan. Vi dock det arbetsta-ärattanser

har bära de fulla konsekvenserna sådant agerande.attgaren som ettav
Det starkt samhällsintresseär straffrättsliga ingripanden så långtett att
möjligt riktiga, och vi kan inte understödja ordning,är där den miss-en
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tänkte lätt ingripandet för sedan åberopa material itar att nytt ett
sammanhang där saken angelägen för honom.är mera

Över framstårhuvud det märkligt arbetsgivaren inte skall kunnaattsom
lita lagakraftvunnen brottmålsdom. Den obetydliga risk finnsen som
för materiellt oriktigt resultat kan inte få leda till arbetsgivare i allaett att
situationer skall behöva brottmålsdomens riktighet.pröva

Mot bakgrund det anförda föreslår vi ordning innebär attav en som
brottmålsdomen skall bindande vid den arbetsrättsliga prövningen.vara
Regeln bör utfonnningenden lagakraftvunnen dom såsom så-attges en
dan kan grund för uppsägning eller avskedande,utgöra denom avser

ibrott enlighet tidigaremed de angivna riktlinjerna kan föranleda attsom
fårarbetstagaren skiljas från anställningen. vårtMed detsynsätt .är natur-

ligt knyta den arbetsrättsliga åtgärden till domen, eftersom fallandedetatt
utslaget i sig kan ned förtroendet för arbetstagaren.ägnat sättaattvara

Vad inte inskränkashar bör till svenska brottmålsdomar.sagtssom nu
Samma princip bör gälla för fällande brottrnålsdomar har meddelatssom
i utlandet, domarna verkställbara ihär riket. I de fallenär detärom
fråga straffrättsliga sanktioner, fängelse,bl.a. får verkställas iattom
Sverige grund domar meddelade i utlandet, bordeoch detärav som
därmed fårgodtagbart de arbetsrättsliga följder. Verkstäl-ävenattvara
lighetsfrågoma regleras i dels lagen 1963193 samarbete med Dan-om
mark, Finland, Island och Norge angående verkställighet straffav m.m.,
dels lagen 1972260 internationellt samarbete rörande verkställighetom

brottrnålsdom.av

anfördaDet innebär alltså arbetsgivaren inte behöver föra bevisningatt
arbetstagarens skuld till brottet. Detta utesluter dock inte det kanom att

bli aktuellt för åberopa bevisning de omständig-närmareparterna att om
heterna kring brottet, i den mån dessa har betydelse för den arbetsrättsli-

bedömningen arbetstagarens brottslighet och inte har iprövatsga av
brottmålet. Men själva skuldfrågan får inte överprövas.

Vår ändring dock bara sikte fall straffrättsligde där prövningtar en
har skett i domstol och finnsdär det lagakraftvunnen vårdom. Enligten
mening skulle föra fördet långt tillämpa princip vederbö-näratt samma
rande har godkänt ordnings- förfa-eller strafföreläggande. Ett sådantett
rande kringgärdas inte rättssäkerhetsgarantier dom-av samma som en
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stolsprövning. finns ingen möjlighet förebringa bevisning iDet skuld-att
frågan, möjligheterna föreläggandetoch starkt begrän-överpröva äratt

från ordningsboten föreläggs direkt påsade. Vi kan inte heller bortse att
platsen och den misstänkte det skälet kan erkännandeatt ett utanav avge

situationen i övrigt.anklagelsen ellernärmare övervägaatt

amarbetssvåri14 .7.4.5. S gheter m.m.

Vi övergår härefter till behandla de fall brukar beteckningenatt som ges
samarbetssvårigheter.

samarbetssvårigheter i förstaHuvudregeln bör alltjämt hand skallattvara
mindre ingripande åtgärder uppsägning. I många falllösas ängenom en

situationenmåste det förutsättas arbetsgivaren kan redaatt ut genom
tvisteorsakemasamtal med de inblandade undan-attpersonerna, genom

eller omplacering. Och det detta områderöjs är även ange-genom en
tidigt stadiumläget arbetsgivaren ingriper på så möjligt. Ar-att ett som

måste självfallet allvarligtbetsgivarens insatser detta område vara me-
skall förutsättas med ambitionen ingen uppsägningnade och han arbeta att

behöver ske.

Över uppsägning få i fråga vid samarbetssvårig-huvud bör bara komma
sig avtalsbrott från arbetstagarensheter uttryck i renodladetarsom mer

situationsida eller det eljest ohållbar arbetsplatsen.uppkommernär en
frågaSåledes måste uppsägning kunna komma i arbetstagarens be-när

får allvarlig negativ inverkan möjligheterna utförateende att etten
arbete.effektivt måste påtagliga, diffusaProblemen dock ochvara mera

inte tillräckliga;anmärkningar dålig personkemi e.d. och det kanärom
inte arbetstagare med udda beteende frånstötsaccepteras att ett ut ar-

Om inte fråga avtalsbrott sigbetsmarknaden. det iär utgörom rena som
grund för uppsägning, torde främst mindredet arbetsplatservara som

Som däruppsägning kan redan verksamhetennämnts ärövervägas.en
känsligare för störningar omplaceringsmöjlighetema kan småoch vara

till får såeller och med obefintliga. Anställningsskyddet inte sträckas ut
långt allvar eller behöriga gång.det hämmar verksamheten arbetetsatt
Uppsägningar blikan dock nödvändiga arbetsplats,även störreen
nämligen samarbetsproblemen kring arbetstagare medkretsarom en
nyckelposition eller problemen hotar blockera verksamheten.attom
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uppsägning måsteEn normalt förutsätta arbetsgivaren inte huvud-äratt
ansvarig till den uppkomna situationen. Det inte tillräckligt arbets-är att
givare eller arbetskamrater fog fattathar arbetstagaren ellerutan motagg
till framkallatoch med stömingama. Det kan dock uppståtänkas lägen

låsning har infunnit sig på arbetsplatsen, det möjligtnär ärutan att atten
någonutpeka särskilt ansvarig. Arbetsgivaren måste då få skyddasom

verksamheten, något harsäga sättytterst attgenom upp en person som
del i uppkomsten det låsta läget. Dessutom måste alltid kunnaav man
kräva arbetstagaren verkligen sitt bästa för bidra till lösninggöratt att en

föreliggande situationen,den och arbetstagaren måste i principav anses
skyldig medverka till samarbetsklimat effektivt arbetegöratt ett ettsom
möjligt. När problem ändå uppstår, måste kunna fordra arbetsta-attman

idel allvarligt menade försök ställa tillsaken Omrätta.tar attgaren ar-
betstagaren konsekvent del i försöken detta liktydigt medvägrar äratt ta

självhan tvingar fram uppsägning, eftersom inga lösningarandraatt en
då står till buds.

Det bör någotsagda uppstramning vad redan gällerses som av en av som
beträffande samarbetssvårigheter. Men arbetsgivaren alltjämtäven om
skall ha för problemen så långt möjligt löses nå-ett stort attansvar utan

uppsägning, finns det skäl lyfta fram arbetstagarens skyldigheter iattgon
utsträckning skett i hittillsvarandedenstörre rättstillämpningen.än som

Även arbetsgivare och arbetskamrater måste förståelsevisa i situatio-om
aktuella, likväl såde det verderbörande självär harattner som att ta an-

för sitt uppträdande. Det kan inte krävas arbetsgivaren ocheget attsvar
arbetskamraterna skall begränsade uppoffringar förgöra änannat mera

arbetstagaren skall beredd fullgöra sina åtaganden. Bedöm-att attvara
ningen måste sikte inblandadede möjlighettaytterst attpersonemas
fortsätta meningsfullt samarbete, frågan får oftaoch bli huruvida detett
finns rimliga förutsättningar för fungerande arbetsplats, anställ-en om
ningen tillåts bestå.

I anslutning härtill kan det finnas anledning uppmärksamma det fallet att
arbetstagare uppträder direkt kränkande sina arbetskamrater ellermoten

arbetsgivaren. Det kan fråga exempelvis kraftigt skymfligamot vara om
uttalanden, påtagligt hotfullt och uppträdande eller lik-ett upprepatmera
nande. Enligt vår uppfattning sådant beteende i princip oförenligtär ett
med arbetstagarens förpliktelser i anställningen, detoch kan för-avsevärt

förutsättningarna för arbete. Visämra det angelägetett gott attser som
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arbetsgivarens och intressenarbetskamratemas beaktas i detta samman-
Uppsägning därför få fall där arbetstagarenshang. bör ske i handlande

vid objektiv bedömning karakteriserasmåste direkt klander-även en som
Om inte ibeteendet så allvarligt det sig rycker undan allavärt. är att

förutsättningar för fortsatt samarbete måste arbetsgivaren dock försö-ett
ingripande åtgärder,ka åstadkomma rättelse mindre innan hangenom

skilja frånarbetstagaren anställningen. Det måste också be-överväger att
kan ursäktligt iaktas arbetstagarens beteende det enskilda fallet;att vara

blivit för provokation.arbetstagaren kan hat.ex. utsatt en

7.4.6. Nedsatt arbetsförmåga14
.

situation i avviker från de behandladeEn grunden uppkommersom nu
arbetsförmåga går till följd ålder,arbetstagarens ned sjukdomnär av

eller liknande orsak. I denna del kan vi i dela den uppfattningstortannan,
kommit i hittillsvarande praxis, nämligen uppsägningtill uttryck attsom

får ske i undantagsfall. Sjukdomar och kanske avtagande arbets-endast en
förmåga sig tämligen naturliga inslag på arbetsplats. Arbetsgi-ter som en

måste därför beredskap för sådana situationer, och saklighavaren en
grund-begreppet får inte sådan utformning arbetstagarna kanattges en

arbetsförmågan Enligtskiljas från anställningen så arbets-snart avtar.
arbetsgivaren skall hänsyn tillmiljölagen gäller dessutom arbetsta-att ta

§. Vidaresärskilda förutsättningar för arbetet 3 kap. 3 hanärgarens
skyldig det i bedrivs lämpligttill hans verksamhet sättatt att ense or-

rehabiliteringsverksamhet förganiserad arbetsanpassnings- eller fullgö-
ligger arbetsgivaren enligtrande de uppgifter bl.a. arbets-av som

jämför 8 9 främjan-miljölagen 3 2a § tredje stycket; ochkap. även
delagen.

måste finnas möjlighetförekommer dock fall där det i sista handDet en
praktiken ha räkna situationervidta uppsägning. Man torde i medattatt

i meningenarbetstagaren visserligen arbetsför den han kandär är att ut-
arbetsuppgifter inte berättigad till sjukbidrag eller för-föra vissa och är

aktuella eller någottidspension, där han ändå inte klarar det arbetetmen
arbetsgivaren erbjuda I sådana fall skallarbete kan honom.annat som en

uppfattning liksom givetvisuppsägning enligt vår kunna ske, arbets-när
dessutom skiftainte alls arbetsför. Förhållandena kanär avsevärttagaren

möjligheterna klara nedsätt-mellan olika arbetsplatser, det gällernär att
arbetsförmåga, något enligt vår uppfattningningar i arbetstagarnas som
i De läggs arbetsgiva-inte beaktas tillräckligt gällande kravrätt. som
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skall relativt långt, de måste också rimliga ochren men vara anpassas
efter hans förutsättningar och Exempelvis kan liten arbets-resurser. en
plats känslig för störningar i verksamheten och arbetsgivaren kan havara
begränsade förutsättningar bistå arbetstagaren, kompenseraatt att en

markant nedgång arbetsförrnågan eller hantera långvarigmera av att en
rehabilitering. Som redan dessutomnämnts är omplaceringsmöjlighetema

Övermindre. huvud gäller insatserna måste beaktansvärtatt antas ettge
resultat inom rimlig tid, i fall framstår de inte motiverade.annat som

Ett anknytande problem, särskild uppmärksamhetrönt både i praxissom
och på arbetsplatserna, gäller arbetstagares alkoholmissbruk. På detta
område har arbetsdomstolen utvecklat praxis med klara skiljelinjeren

sikte missbrukets karaktär. Om missbrukettar sjukdomsbe-som är
tingat tillämpas i princip det vidgängse sjukdomsynsättet och nedsatt ar-
betsförmåga. I fall uppfattas missbruket form förseelseannat isom en av
anställningen eller avtalsbrott och behandlas rättsligt i enlighetettsom
med de riktlinjer gäller för sådana fall.som

Utgångspunkten för vårt alkoholmissbruksynsätt är inte skall behövaatt
tålas på arbetsplats. Det angeläget arbetsgivarenär kan upprätthållaatten
ordning och säkerhet; självfallet har arbetsgivaren alltid avvisarätt att en
berusad arbetstagare.

Alkoholproblem på arbetsplats dock ofta svåraär bemästra. Ett skälen att
arbetstagaren i det längstaär kan dölja sitt missbrukatt han inte ärom

påtagligt berusad i tjänsten. I stället kan problemen sig indirektata mera
uttryck strövis frånvaro eller liknande. Det förekommer ocksåsom att
arbetskamraterna missriktad välvilja försöker skydda arbetsta-genom en

från ingripanden. Och ofta saknar den aktuelle arbetstagaren självgaren
insikt det allvarliga i situationen.om

Den hittillsvarande rättsutvecklingen har lagt långt gående påett ansvar
arbetsgivaren gällerdet pånär olika bistå arbetstagaren försökenisättatt

komma till med alkoholproblemet.rätta Vi iatt kan instämmamycket i
den praxis har utvecklats på området. Alkoholproblem så frekventärsom
förekommande arbetsgivaren måstehär ha vissatt även beredskap,en

problemen ofta kan ha sin upprinnelse i helt privataoavsett att förhållan-
den såledesoch sakna anknytning till arbetet; arbetsmiljölagens regler om
anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för övrigt tillämpligaär även
vid sjukdomsbetingat alkoholmissbruk. En svårighet dock de kravär att
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innefattatarbetsgivaren i rättspraxis har antal åt-ställts ett stortsom
och långtgående åt-det har varit svårt överblickagärder ävenatt attsom

rättsligt otillräckliga vid efterföljande dom-har visat siggärder sett en
därför finnas anledning för preciststolsprövning. Det kan attoss mera

hithörande Viligga på arbetsgivaren i situationer.vad vi börange menar
roll i det härockså lyfta fram arbetstagarens sammanhanget.vill egen

uppfattning något inte sker i tillräcklig utsträck-enligt vårDetta är som
ändring påkallad därvidlag.ochning enligt gällande ärrätt, en

fasta bestämda ingripanden tidigtmeningen ochDen allmänna är ettatt
Visserligen kan det i initialskedestadium har sin givna betydelse. ett vara

omfattning.problemens och Mensvårt för arbetsgivaren bedöma artatt
arbetsgivarennödvändigt uppmärksammar ochnaturligt ochdet är att

alkoholrnissbruk kommer till uttryck på arbetsplatsen,följer ett somupp
ökande frånvaro, bristandesådana indirekta teckenliksom även som en

på arbetsgivarentidpassning får därvid kommae.d. Det attan genom
såförsöka skaffa sig god bild möjligtmed arbetstagarensamtal en som av
skall också få för sigoch omfattning. Arbetstagaren klanproblemens art
förbättring måsteinte acceptabelt och kommabeteendehans är attatt en

missbruksproblem arbetsgiva-stånd. Om fråga verkliga börtill det är om
organisationen ifackliga och saken detunderrätta den ta upp organren

också arbetsgiva-frågor. måste läggassådana Dethar hanteraattsom
kontakt med försöka slussasituationen påkallar det- ochnär taattren -

sakkunniga område.eller andra dettaanställde till läkare, kuratorden
vill in rehabiliterande åtgärder,då visar sig dessaOm det sättaatt organ

erfor-arbetsgivaren medverka till detta arbetstagarenfår attgenom ge
Arbetsmiljölagens på lämpligt organiseradderlig ledighet. krav en re-

innebära arbetsgivarenhabiliteringsverksamhet torde ibland kunna att tar
rehabiliteringen arbetstagaregående för medlängre ettett ansvar av

alkoholmissbruk, får då ligga arbetsgivarensjukdomsbetingat och det
arbetsgi-förekommande fall harinfria sitt i detta hänseende. Iatt ansvar
sig rim-till omplacering arbetstagarenmedverka teratt somen avvaren

lig till omständigheterna.med hänsyn

visa sig de angivna insatserna,Det kan emellertid arbetstagaren, trotsatt
för påutföra sitt tidigare arbete ellerförutsättningar försaknar att taatt

så fall skall arbetsgiva-arbetsuppgifter står till buds. Isig de andra som
i anställnings-ankommernormalt ha gjort vad honomren anses som

från anställningen. Närförhållandet fåroch arbetstagaren sägas manupp
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bedömer arbetstagarens förmåga klara arbetet måste också vägaatt man
in alkoholrnissbruk kan medföra bestående skador. Personligheten kanatt
förändras och arbetstagaren kan få svårt klara arbetsmoment krä-att som

precision eller liknande egenskaper. Det får tillmätas vikt huru-ver stor
vida arbetstagaren kan upphov till skada för arbetsgivaren,ge t.ex. ge-

uppträda olämpligt vid kontakter. Därtill måste det be-att externanom
traktas oacceptabelt arbetstagaren skapar riskfyllda situationer därattsom
han själv eller någon kan bli måsteskadad. Här arbetsgivarenannan

befriakunna sig från sitt redan arbetstagarens beteende mednäransvar
tillhänsyn arbetsuppgifterna farligaskapa situationer.är ägnat Ar-att

betsgivaren inteskall tills incident har inträffat.väntatvungen attvara en

Vi vill i detta sammanhang också framhålla det angelägna i inteatt man
enbart koncentrerar sig de olika åtgärder kan förväntassom av ar-
betsgivaren. Ofta finns det anledning arbetsgivarens insatseratt anta att
inte leder till något bestående resultat inte arbetstagaren insiktharom om
sin situation och beredd underkasta sig de uppoffringarär på detatt per-
sonliga planet åtgärder missbruket kan medföra. En förutsätt-motsom
ning för krav skall kunna ställas arbetsgivaren måste därföratt attvara
arbetstagaren beredd till allvarligt menadär medverkan i försökdeen

görs.som

De krav har ställts på arbetsgivaren i det föregående förutsättersom
också arbetstagaren verkligen lider sjukdomsbetingat alkoholbe-att ettav

iroende; fall så förhållandeviskan långtgående åtgärder inte läggasannat
arbetsgivaren. Tvärtom måste arbetsgivaren ha ingripa bestämträtt att

andra former missbruk påverkaägnadeär arbetsprestatio-mot attav som
Om arbetstagaren inte efterrättelse saken har påtalats för ho-tarnen. att
skall uppsägning kunna såvidaske, inte starka skäl talar däremot.nom,

Å andra sidan kan det finnas situationer kravet på arbetsgivaren skallnär
sträcka sig längre, nämligen alkoholrnissbruk har direktnär ett mera
samband med arbetet. Exempelvis kan arbetstagaren ha omfattande repre-
sentativa uppgifter, där alkoholförtäring ingår ofta återkom-ettsom
mande inslag.

Vad har alkoholmissbruk bör i princip också gällasagts närsom nu om
arbetstagaren missbrukar läkemedel eller andra beroendeframkallande
medel, dock inte fråga olovligt narkotikamissbruknär är där detettom
finns anledning anlägga och där olovligasträngare redan detsynsättatt ett
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bruket narkotika straffbart. Ett narkotikamissbrukär arbetsplatsenav
mycket allvarlig händelse, varken arbetsgivareär elleratt se som en som

arbetskamrater skall behöva tåla. Arbetsgivaren måste därför kunna in-
tillgripa, och med avskedande, inte särskilda skäl talar däre-genom om

mot.

14.7.4.7. Omplaceringsskyldigheten

finnsDet härefter anledning uppmärksamma arbetsgivarens skyldighetatt
omplacera arbetstagaren. Här finns tilldet början anledningatt atten

uppmärksamma juridisk-teknisk fråga. Enligt vår mening det i ochären
för sig arbetsgivarenklart skall beakta omplaceringsmöjlighetemaatt när
det uppstår arbetsbrist inom någon del hans rörelse. Med vårt synsättav

skyldigheten vidden arbetsbrist intimt förknippad med reglernaär om
turordning i nuvarande 22 De reglerna innebär arbetstagareatt en
med längre anställningstid under vissa förutsättningar kan påkalla ompla-
cering till arbete slårdär han den har kortare anställning,ett annat ut som

ordning i viss utsträckning består efter ändringäven tur-en som en av
ordningsreglema se vidare avsnitt 17.. Omplaceringsskyldigheten enligt
den gällande lydelsen 7 § visserligen annorlunda utformad så-ärnu av
tillvida arbetstagaren inte anspråkkan på någonarbetegöra ettsom som

innehar; omplaceringen kan bara lediga arbeten. När fleraannan avse ar-
betstagare på grund arbetsbrist bör det dock lämpligensägs upp av vara
så, de erbjuds lediga arbeten efter den turordning tillämpas. Om-att som
placeringen till lediga arbeten kommer därmed aktualiseras först näratt
turordningen fastställts. Mot den bakgrunden bör frågor ompla-rörsom
cering och de gäller turordning regleras En följd häravgemensamt.som

omplaceringsskyldigheten arbetsbristvid bör lyftas bestäm-är att ut ur
imelsen 7

Beträffande Omplaceringsskyldigheten i finnsövrigt det enligt vår mening
skäl skilja mellan olika situationer i utsträckning vadstörre änatt som
skett i hittillsvarande praxis.

Det måste ankomma arbetsgivaren långtvidta gående ansträngning-att
arbetstagaren förlorar del sin arbetsförmåga grund ål-närar en av av

der, sjukdom e.d. finnsDäremot det skäl anlägga synsätt näratt ett annat
arbetstagaren har sina skyldigheter i anställningen sidan. Här inne-satt
bär gällande arbetsgivaren förväntas vidta omplaceringsåtgärderrätt att

i fall ganska allvarliga Påöverträdelser. detta områdeäven måsteav en-
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ligt vår mening begränsning ske arbetsgivarens skyldigheter. Omen av
arbetstagaren enligt objektiväven bedömning kan ha förbrukaten anses
sitt förtroende, det endast sällanär skäligt det oaktat ålägga arbetsgi-att

omplaceringsansvar. Misstroendet knutet tillett arbetstagarenärvaren
och situationen förändras knappast det förhållandetsom person, attav ar-

betstagaren får andra arbetsuppgifter. Omplaceringsskyldigheten ibör
sådana fall vila förutsättningen det brustna förtroendet direkt kanatt
hänföras till visst arbete eller viss arbetssituation; det kanett en exem-
pelvis hända det har skurit sig i förhållande till arbetsledaren påatt en
viss avdelning och det aktuella beteendet utslag detta förhål-att är ett av

Ärlande. det fråga allvarliga förseelser, såsom vid brott ellerom mera
illojalitet, kan det emellertid endast i undantagsfall begäras attrena ar-
betstagaren fåskall ikvar någon befattning.

Även i andra fall avtalsbrott det påkallat medär begränsadav en mera
omplaceringsskyldighet den gällande. Framförän allt gäller detta, närnu
arbetstagaren allmänt ovillig följa deär gäller arbets-att normer som
platsen. Något egentligt motiv för omplacering då svårt finna.ären att
Det kan dock hända avtalsbrottet i någon mån förståeligt;är arbetsta-att

kan exempelvis ha fått arbetsuppgifter eller ha hamnat igaren en ar-
betsmiljö honom särskilt illa. I sådana fall bör omplacering isom passar
mån möjlighet ske till arbete den anställde har bättre möjlighe-ettav som

fullgöra.ter att

Härutöver vi skäl inskrida med förslag till ändring iattser ett annat av-
seende, omplacering blir aktuell vid någotnär åsidosättandeen annat av
förpliktelser i anställningsförhållandet de nämnda eller vidän nyss sam-
arbetssvårigheter. I likhet med vad gäller på andra områdenettsom par
har nämligen vidrättsläget omplacering blivit svårt överblicka för deatt
enskilda I synnerhet har det uppstått osäkerhet i situationer därparterna.
det blir aktuellt placera arbetstagaren gång, och det haränatt om mer en
blivit intill omöjligtnäst bedöma omfattningen arbetsgivarensatt av om-
placeringsskyldighet. Arbetsgivarens omplaceringsansvar måste här ges

rimlig och överskådlig innebörd. Som huvudregel får det därfören anses
tillräckligt omplacering sker gång. Omendast det därvid visar sigatt en

problem, eller liknande slag tidigare, uppstår inomatt av samma som
några månader det stället, måsteäven detta kunna till intäkt förtasnya
slutsatsen ytterligare omplaceringar inte ägnade lösa problemen.äratt att
och därmed föreligger saklig grund för uppsägning. Det sagda byggeren
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förutsättningen omplacering vidtagits verkligendock på den kanatt som
förmågauppfattas rättvisande arbetstagarens attett anpassasom prov

ursprungliga. Ett kravsig till och klara andra arbeten detän är att ar-
möjligt; det får givetvisbetsgivaren söker finna så lämpligt arbeteett som

tillarbetsgivaren placerar arbetstagareninte förekomma att om en
skall misslyckas. Ompla-olämplig tjänst med baktanken arbetstagarenatt

också väl förberedd så arbetstagaren får skäligaceringen måste attvara
finna sig till det arbetet.möjligheter medrättaatt nya

Över omplaceringsskyldigheten sådanbörhuvud gäller dock ut-att ges en
framstår meningsfull, något bör gälla i alla deformning denatt somsom

inte någonaktualiseras. Det kansituationer där saken kan attgagna om-
fonnalitet eller detplacering också den framstårsker när atttomsom en

flytta till del arbetsplatsen.fråga problemenblir överatt en annanom av
förändras tillmåste antagligt situationen det bättreSålunda det attvara

placeringen verkli-får arbete och denarbetstagaren ett annat att nyaom
för handen. Det måstelösning de problemkan bidra till ärav somgen en

fallet det troligt problemenfinnas något skäl i det enskilda gör attsom
ihittillsvarande arbete och situationenknytas till arbetstagarenskan att

tilltänkta arbetet.relevanta avseenden detär en annan

för omplaceringhittills i rättspraxis tillämpade principerna harDe en
också i avseende. Från arbets givarhåll harunder debatt ett annatsatts an-

sträcker sig för långt. Sär-förts omplaceringsskyldigheten allmänt settatt
begränsninginom och landsting har det hävdatsskilt kommuner att en av

nödvändig. Omplaceringsskyldighe-området för omplaceringsansvaret är
hälso- och sjukvårds-hel förvaltningsgren,sträcker sig över t.ex.ten en

indelningförvaltningen, till den i självständigaoch detta hänsynutan en-
Ävenlandsting. förvanligare inom kommuner och denheter alltärsom

inskränkningsidan arbetsgivarhåll förordatprivata har attman en av
driftsenheten. Arbetstagarnaomplaceringsskyldigheten, exempelvis till

fram uppfattningen omplaceringsskyldigheten skallsin sida förthar att
arbetsgivarens hela verksamhet och detta hur verksamhetenoavsettavse

organiserad.är

påtalade i någon månfrån arbetsgivarsidan problemen kanDe sägas
inskränkning omplaceringsskyldighetenminska i betydelse den avgenom

föreslagit i det föregående. Förslaget innebär omplacering-vi har attsom
utsträckning verkligt skyddsvärda fallen. Lik-i begränsas till destorama

ordningendet klart problem kan uppstå och den nuvarande iväl är att att



SOU 199332 Uppsägning från arbetsgivarens sida, avskedande 399

viss mån motverkar de rationaliseringar sker främst inom kommu-som
och landsting. Den organisationen varierar dock i högner grad mel-nya

lan olika ställen och den låter sig svårligen överblickas i lagstiftnings-ett
ärende. En tänkbar lösning området förär omplaceringsskyldig-göraatt
heten dispositivt i det angivna hänseendet så i förväg ochnu att parterna

kollektivavtal kan kommaett ordningöverensgenom välärom en som
avpassad efter den aktuella företags- eller förvaltningsstrukturen och som
ansluter till det har antagits försynsätt turordningskretsama och försom
arbetsskyldighetens omfattning.

Det inger dock betänkligheter i någon mån sakliggöra grund-begrep-att
dispositivt. Skyddet ogrundadepet uppsägningar heltmot utgör centralen

del den enskilde arbetstagarens skydd och detta bör enligt vår uppfatt-av
ning i lag. Vi har därför vid bedömningengaranteratvara stannat att
omplaceringsskyldigheten bör bestå oförändrad i aktuellt hänseende.nu

1 7.4.8. Mânadsregeln

Vi skall hämäst uppmärksamma den s.k. månadsregeln. Här sig olikagör
synpunkter gällande. Enligt uttalanden under tidigare lagförarbeten detär
naturligt arbetsgivaren relativt omgåendeatt arbetstagarennärreagerar
har gjort sig skyldig till förseelse; arbetstagaren skall inte behövaen

i ovisshetsväva arbetsgivarens inställning till det har hänt. Sam-om som
tidigt det viktigt regelverketär får sådan utformningatt det inte le-en att
der till materiellt otillfredsställande resultat, något särskilt hålls framsom
i våra direktiv. I vissa fall kan det sig stötande arbetstagarente att av
formella skäl får behålla sin anställning, brott anställ-trots motgrova
ningsavtalet. En sådan situation ägnadär skapa den berördaatt oro ar-
betsplatsen och kan urholka allmänhetens tilltro till det arbetsrättsliga re-
gelsystemet.

Enligt vår mening detär uppenbart månadsregeln inte tillräckligtatt är
flexibel i sin nuvarande utformning och ändring därför måste ske.att en
Flera alternativa lösningar står här till buds. En möjlighet helt slopaär att
regeln. Följden härav skulle dock inte bli arbetsgivaren kan åberopaatt
inträffade händelser under obegränsad tid. I stället tillämpasen en mera
allmän grundsats innebär betydelsen händelse alltsom att avtarav en
eftersom tiden förflyter. Om arbetsgivaren dröjer tid med atten reagera

den aktuella händelsen kan det leda tillmot den inte räcker föratt en upp-
sägning, förutsättningar härför skulletrots ha förelegat vidatt snabbtett
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regeln dockmed bortNackdelen ärsida.från hans attingripande taatt
förhållandevis lång tid.underi ovisshetarbetatvingasenskilde kanden

rättsläge.svårtolkattillskapasockså detRisken är ettatt

dentidsfrist, avsevärtbehålla göraalternativandraEtt är att menen
Även denförsvagningtilldocklederdettamånad.längre en-avän enen

den missupp-upphov tillocksåkanförlängningEnställning.skildes ge
möjligt vidså snabbtinte börarbetsgivarenfattningen ensomreageraatt

omotiverad,och dessutomolyckligutvecklingsådanEnincident. vore
inom kortnormalfallet borde kunnaarbetsgivaren ieftersom agera en

densvaghetbehäftat meddessutomAlternativet sortstid. är somsamma
frist inteabsolutinnebäreftersom detmånadsregeln,gällande somennu

igenom.brytaskan

kort och be-innebördvi lösningalternativtredje attSom enavett enser
möjlighet till undan-medhuvudregel,står kvartidsfriststämd mensom

vår mening kunnaenligtskulleHärigenomfall.särskildai vissa mantag
snabbt beskedintressearbetstagarensmellanuppnå god balans ettaven

undvikas.resultat kanstötandeintressetoch attav

eftersom det inne-föredra.alternativettredjedetMed vårt synsätt är att
sig gällande.intressenolikamellan de görbalansenhåller den bästa som

tillmed hänsynnågotförlängastidsfristen bör docknuvarande attDen
omständigheterförekommakan göreller eljestsemesteniderdet i som

vårtid. Enligtalltför kortinomhandlaarbetsgivarensvårt fördet att en
alltsåDärtill erfordrastillfyllest.två månadertidmening får ansesomen

tvåmåna-uppsägningtillmöjlighetundantagsregel medger närsomen
sikte fall därförsta handfår iUndantagetdersfristen har löpt taut.

arbetsta-dröjsmål. Sålunda kanmed sittursäktadarbetsgivaren kan anses
vidare förekommaanstånd. Det kanha utbett sig att parternaettgaren

för inuppsägning hämtaförhandlingarpågåendeavbryter ut-attenom
utfor-Ett sålundautomstående.besked frånnågotredning eller avvakta
in-måste därförtillräckligt. Lagendock inteundantag kanmat anses

resultat.stötandeundvikadet möjligtundantag gör attett somrymma

7.4.9. Provocerade uppsägningar14
.

provoceradegäller s.k.frågaslutligen uppsäg-Vi vill ta somupp en
densituationer där arbetstagarenfråganingar. här ärDet är somom

arbetsgivarendäranställningsavtalet, ärformellt harsett sagt menupp
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den har föranlett åtgärden. Om arbetsgivaren har handlatsom i strid mot
god sed på arbetsmarknaden eller otillbörligt har detett sätt,armars

arbetsgivaren har skiltansetts arbetstagarenatt från anställningen genom
uppsägning. Det betyder arbetsgivaren måste visa det har funnitsatt att
saklig grund för uppsägning i den mening i 7 § anställnings-som avses
skyddslagen.

Enligt vår mening det angivnaär påsynsättet arbetsmarkna-accepterat
den, och det viktigtutgör skydd för arbetstagarenett otillbörligamot
handlingar från arbetsgivarens sida. Det också väl förenligtär med ett
allmänt juridiskt synsätt skall till de reella förhållandenaatt man se mer

till formen för vissän rättshandling. Vi bedömer det därfören som
angeläget rättsläget får bestå på denna punkt.att Enligt vår mening detär
också befogat låta principen komma till direktatt uttryck i lagtexten, nå-

kan befrämja klarhetengot och möjligheternaantassom bedömaatt
rättsläget.

De skäl har anförts sig gällandegör medsom styrkanu närsamma ar-
betstagaren otillbörliga åtgärder har förmåtts ingågenom överens-att en
kommelse Ävenanställningen skall upphöra.attom överenskommelsen
skall därför jämställas med uppsägning från arbetsgivarens sida.en

l4.7.5. Avskedande

Liksom enligt gällande bör avskedanderätt bara kunna ske inu de mest
allvarliga fallen. Det måste fråga brott arbetstagarensvara om motgrova
skyldigheter i anställningen. I fall skall arbetstagaren komma iannat åt-
njutande uppsägningstid.av en

Vi inte skäl till någon allmän skärpning detser gällernär arbetsgivarens
möjligheter gripa till avskedande. Denatt praxis har utvecklats inomsom

för den nuvarande lagstiftningen jämförramen avsnitt 14.4.5. ovan bör
i allt väsentligt vägledande framdeles. Därmedäven aktualiserasvara ett
avskedande främst i fall brottslighet, särskilt allvarliga fall illojali-av av

fall arbetsvägrantet, eller arbetstagarengrava närav har uppträttannars
på oförenligtsätt är medett varje avtalsförhållande.som De delvis nya
tankegångar enligt vår mening skall ligga till grund försom ändringar av
uppsägningsreglema bör dock i viss mån genomslag beträffandeäven
avskedande. Det bör således kunna beaktas allvarlig förseelse iblandatt en
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form fort-varjearbetsplatsen därsituation påohållbarheltskapar aven
uppsägningstid måste bedö-begränsadundersamarbete även ensatt --

vanligaresituation kansådanogörligt. En antas envarasommas
indärför kunnamåstestorlek vägasarbetsplatsenocharbetsplats,mindre

ställning.beakta arbetstagarensskälfinnsbedömningen. Deti även att
läg-återverkningar de kansärskilt svårakan fåförseelserAllvarliga om

för verksam-betydelseHanstill last.placerad arbetstagarecentraltgas en
åsido-haromedelbart hanmåste skebytesåkanheten ett omstor attvara

också särskilt angelägetDetflagrantskyldigheter ärsätt.sina ettsatt
fram-medarbetstagareförförtroendekännakanarbetsgivaren enenatt
för-fog förlorar dettamedarbetsgivarenposition. Ochskjuten om --

framställningentidigareI deni bedömningen.inmåste drasdettatroende
ledaarbetsplatsen kannarkotikamissbruk ävenocksåvihar angett att

avskedande.till
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Anställningsskyddslagen15. och
allmän avtalsrätt

föreslårVi det i anställningsskyddslagen in reglering de si-att tas en av
vid anställnings ingående eller upphörande principtuationer där i all-en

tillämpas Syftet föreslagnaavtalsrättsliga regler i dag. med denmänna
regleringen, relativt ansluter till vad kan gälla i dag,nära antassom som

förtydliga förenkla ibl.a. och alla reglerär röran-att stort settatt genom
anställnings ingående eller upphörande i lag, anställnings-de anges enen

skyddslagen.

15.1. Inledning

I-lär vi frågor har med sambandet mellan allmängöratar attupp som av-
talsrätt och regleringen i anställningsskyddslagen. Anställningsavtalet är

speciell, eller särskild, avtalstyp. Vissa anställningsavtalet,aspekteren
ifrånlångt alla, regleras lagregler. Lagreglema avtalsförhål-men av ger

innehåll antingenlandet dess rättsliga punkter där avtalet tiger eller,
beträffande tvingande lagregler, vad avtalet Anställnings-stadgar.oavsett
skyddslagen innehåller främst regler angår anställningens upphöran-som
de. I vissa avseenden reglerar lagen dock också själva avtalsinnehållet

bestånd, gällerunder anställningens vad anställningstidens längd.t.ex.

I Sverige funnits lagregleringhar det generell anställningsavtalsetten av
20 år.upphörande i i anställningsskyddslagenLagreglemanästan är

skrivna främst följamed hänsyn till de vanliga fallen, de kan sägassom
huvudfåra eller lagstiftaren i förstadet hand har tänktmönsteren som

sig. Det också naturligt lagreglering inriktar signyskapandeär att en
de vanliga fallen. Vilka fallen i förhållande tillde ovanliga, atypiska, är
den nyskapade lagregleringen så lätt lagreglemadet inteär närvetaatt
konstrueras. I dag emellertid läget Lagstiftningen har tilläm-är annat.ett

flera år,under och det finns rättsfallsmaterial illustrerar deettpats som
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problem och svårigheter kan uppstå i gränsområdena för till-lagenssom
lämpningsområde. Konturema det område regleras anställ-av som av
ningsskyddslagen har blivit något klarare. Men kommer framgåattsom

det följande finns det i flera fall betydande osäkerhet, och det ärav en
ofta svårt precisera rättsläget.att

tidenVi för så långt det möjligt analyseraär äratt attanser nu mogen
precisera för lagens tillämpningsområdeoch eller,även gränserna om
så vill, atypiska fallen. Detta givetvisde bör ske bakgrundmotman av
det rättsfallsmaterial finnsbl.a. tillgängligt. Det ligger i sakenssom nu

följande framställningen främstden och analysen vänder sig tillattnatur
sakkunniga.jurister och andra Det här fråga relativt ovanliga,är om men

såsom rättsfallsmaterialet visar ändå alltför förekomman-bl.a. inte sällan
de, fall där lagtexten, ofta skriven med tanke de vanligaärt.ex. som
fallen, i sig inte någon direkt ledning. När ovanligt fall,ettger som

lagstiftaren någonkanske inte har förutsett, väl gång kommer ärens upp,
inte rimligt förvänta sig särskild juridiskdet utbild-utanatt att personer

lösa problemen. intening skall kunna Det heller rimligt detär att tro att
beträffande de ovanliga fallen skall alltid konstruera lagtextatt en som
i alla dess detaljer vidare kan läsas och förstås sär-utan utanav personer
skild juridisk utbildning eller sakkunskap.

Även materian således i vissa fall kan sig svårgenomtränglig,teom som
varit vår ambition förenkla. I dag reglerashar det mellangränsenatt an-

ställningsskyddslagen avtalsrättsliga ioch allmänna regler inte lagtexten,
råda ioch det får ganska betydande osäkerhet vad gällersägas en om som
Redan analyserasdetta hänseende. rättsläget och preciserasattgenom

uppnås således förenkling. tillämpaDet blir enklare regler välatten som
gång klargjortshar analyserats det sammanhangen har ochsättet atten

reglerna har placerats in i genomtänkt Men vi har inte nöjtett system. oss
Även kvarstår nämligenmed detta. efter grundlig analys rättslägetaven

betydande osäkerhet vad kan gälla, vissaganska ochom ansesen som
befogat ordningpunkter framstår det med den gäl-änsom annan somen

lande erbjuda.rätt synes

beskrivning gränsområdenadet följande vi ganska kortfattadI ger en av
problem kan uppkomma vad gällande kanoch de rättsamt av ansessom

kortfattade uttalandenainnebära. Det bör betonas de gällande rättatt om
åtminstone i vissa fall behäftade med ganska osäkerhet ochär stor atten

vissa kan i fråga. Vad står helt klartde punkter kanske sättas ärsom
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gälla.vad kanosäkerhetganskafinnsdock det antasatt stor somomen
anställningsskyddslagenmellangränsområdenarättsläget ochAnalysen av

lagstift-tidigareobanad mark. Idelariavtalsrätt beröroch allmän stora
och detmotsvarande analys,någongenomförtsinteningsarbete har det

ocksåmaterialeträttsvetenskapliga är sparsamt.

beträffandeslutsatsernaosäkrai vissa fall ganskadeVi vill betona att
emellertid det kanväsentliga. Viktigtinte det ärgällande atträtt är

gällervadOch osäkerhetenoklart. ärrättslägetkonstateras är om somatt
kan utläsasinte lagtextensärskilt detotillfredsställande,sigi attavsom

pådå koncentreratVi hargränsdragningsproblem.finnasdet kan attoss
Detgränsdragningama.beträffandegenomtänktförsöka skapa systemett

heltäckandei dethar skapatsförst det närmastenämligen närär ett sys-
heltäckan-isådant detundanröjas. Ettkan närmasteosäkerhetentem som

i delarvår meningenligtkrävergenomtänktde och stora ensystem
i markerasmåste det lagennågot grän-i Påreglering direkt lag. sätt var

också defårDärigenomtillämplighet.lagstiftningensförgår en-serna
anvisningar till-direkt i lagenarbetstagarnaocharbetsgivarnaskilda om

i ovanligagälla deskallvilka reglerlämpningsområdet och ävensom
i detregleringenförstdet är när-betonasgränsfallen. Det bör näräratt

Görsuppnås. detförenklingsvinstemaverkligaheltäckande demaste som
del osäker-kvarstår åtminstonelagstifmingsinsatserpunktvisabara en av

skapas.gränsdragningsproblem kansamtidigtheten nyasom

i deti syfte skapaframgår viföljandeianförs detAv vad ettattattsom
föreslår lagreglerpunkterpå radheltäckandenärmaste system nyaen

ochlagregler således,Mängden ökaroreglerade fall.tidigarebeträffande
lagstiftning. Visvåröverskådligtillledamåhändadetta kan sägas meraen

åtgärder, såsomredaktionellaförsöktemellertidhar t.ex.att genom
därmedlättöverskådlig ochlagstiftningenrubriksättning, dengöra nya

Av själva lagtextenför enskildatillämpa deenklare även parterna.att
på,tillämpligalagreglemafall deockså direkt vilka ärframgår det nya

detenkelt konstateradärför äranvänder lagtexten kanoch de omsom
paragrafema.iregleras deovanligt gränsfallsådantfråga ett nyasomom

andrakan finnasdetvidare intelagtexten antydernuvarandeDen attens
gi-och dettai lagen,anställning på göravsluta deänsätt att angessomen

sigparagrafer iantaletlättöverskådligträttsområdetvetvis inte även om
färre.är
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Ambitionen vid utformningen de reglerna varithar i och förattnyaav
sig till allmänna avtalsrättsliga regler, samtidigtknyta beaktaattan men

företer förhållande civil-de särdrag anställningsavtalet i till andrasom
avtal. fall där riskerar förlora sitt arbeterättsliga De arbetstagare atten

onekligen särskild social dimensionoch drabbas arbetslöshet harav en
avtalsrättsligaregler saklig grund eller allmännalagensoavsett omom

varit med beaktanderegler tidigare har tillämpats. Avsikten har att av
anställningsavtalets rimlig avvägning mellan de skilda in-särart göra en

sig gällande. En ambition har varit konstrueragör atttressen som annan
på få alltidanspråk tillbaka arbete skallregler att ettgaranterar attsom

aktualiseras inom relativt tid vad föroch kort grundenprövas oavsetten
Avsomnade anställningsförhållanden skall inte efteranspråket är. en

därför förlång tid helt plötsligt återuppväckas bara grundenkunna att
omfattasanspråket kanske formella skäl inte de nuvarandenärmastav av

preskriptionsreglema.

går till egentliga analysen och våra överväganden. Vi villVi denövernu
kortfattadehär åter igen betona de relativt slutsatser gällande rättatt om

redovisas i vissa fall behäftade med ganska osäkerhet.är storensom

Anställningsskyddslagen innehåller inte några bestämmelser hur ettom
ingås. giltigtgiltigt anställningsavtal Frågan huruvida anställningsavtalett

till i enligthar kommit stånd stället bedöma allmänna avtalsrättsligaär att
innehåller möjligheterna frigöraregler. Däremot lagen regler sigattom

från ingånget, giltigt anställningsavtal. Har giltigt anställningsavtalett ett
tillsvidareanställning väl gång kommit till stånd, arbetsgivarenkanom en

frigöra från vilja i principsålunda sig det arbetstagarens baramot om
åtminstonehan har saklig grund för uppsägning. I-lär bortses då från

möjligheten stöd 39 § anställningsförhållandemed upplösa ochatt ettav
enligt 33 § i pension.avsluta anställningen samband medatt

Det får betecknas oklart i mån arbetsgivaren,vad grundsom av om-
ständigheter inträffar anställningen,under med stöd allmännasom av av-
talsrättsliga regler kan häva ingånget, giltigt anställningsavtalett om
tillsvidareanställning. Ett sådant hävande avtalet torde arbetsdomstolenav

efterofta, allt omständigheterna, antingen uppsägningbetrakta som en
eller avskedande. Domstolen visserligen alltid skyldigär prövaett att ar-
betsgivarens påstående i rättegången hafthan har häva avtaleträttatt att
med stöd allmänna avtalsrättsliga regler, för godtautrymmet attav men

sådant påstående åtminstonetorde litet, arbete har börjatett ut-vara om
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föras i anställningen jämför 169.AD 1988 I den mån upprätthål-ettnr
lande anställningsavtal skulle föranledakunna arbetsgivarenettav att
bryter lag torde arbetsgivaren dock alltid ha möjlighet iakt-mot att utan
tagande reglerna i anställningsskyddslagen frigöra sig frångenastav an-
ställningsavtalet AD 1979 90,se gällde anställd utlänningsomnr en som
saknade arbetstillstånd, vilket enligt då gällande utlänningslagstiftning

föranledakunde straffansvar för arbetsgivaren.

Från hävande ingånget, giltigt anställningsavtal får skiljas falletdetettav
anställningsavtalet, grund omständigheter vid dess tillkomst,att ärav

ogiltigt enligt allmänna avtalsrättsliga regler. Något giltigt anställningsav-
tal har då aldrig kommit till stånd. Arbetsgivaren sådanthar i fall möjlig-
het hinder reglerna i anställningsskyddslagen med stöd all-att utan av av

avtalsrättsliga regler åberopa denmänna ursprungliga ogiltigheten och
omedelbart skilja arbetstagaren från arbetet se 1973129 239,prop. s.
Ds 19816A 251 ff. och 19818271 110. Skulle arbetsgiva-s. prop. s.

ståndpunkt avtalet ogiltigt oriktig, har arbetsdomstolenärattrens vara
emellertid i allmänhet betraktat åtgärdhans skilja frånarbetstagarenatt
arbetet uppsägning eller avskedande. Arbetsgivaren tordeettsom en
ibland i dessa fall något oegentligt betecknaäven sin åtgärd hä-ettsom
vande anställningsavtalet.av

Läget torde alltså det i princip intedet finns något förattvara utrymme
med stöd allmänna avtalsrättsliga regler häva avtal tillsvida-att av ett om

reanställning grund omständigheter har inträffat underav som an-
ställningen, arbetsgivarenmedan har i princip oinskränkt möjligheten att
med stöd sådana frigöraregler sig från häva anställningsavtalav ett

åberopa avtalet på grund omständigheter vid till-dessatt attgenom av
komst ogiltigt. När det gäller civilrättsliga avtal i allmänhetär har det
oftast inte någon praktisk betydelse hävandet avtal grundarettom av
sig på omständigheter vid dess tillkomst eller på inträffadesenare om-
ständigheter. Men vid just anställningsavtal har detta betydelse i ochstor
med anställningsskyddslagens tvingande bestämmelser avslutandeatt om

sådana avtal regel innebär hävande avtalet i egentligav att ettsom av
mening i princip kräver arbetsgivaren kan åberopa åtminstone sakligatt
grund. Det räcker i och för sig inte det har inträffat sådana omstän-att
digheter skulle ha fört sigmed hävningsrätt beträffandesom ett annat
civilrättsligt avtal.
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Anställningsskyddslagens regler arbetsgivarens möjligheter frigöraattom
från giltigt tillsvidareanställningsig anställningsavtal 7 ochett om

18 §§ tvingande till förmån. därförarbetstagarens Det har inteär an-
möjligt i samband med enskilt anställningsavtal ingåssetts att att ett

giltig anställningenkomma med verkan skall avslutasöverens attom om
påbörjats, intearbetstagaren, sedan anställningen väl har uppfyller vissa

villkor. fråga arbetstagaren skall hållaDet kan sig medt.ex. attvara om
bil i tjänsten eller han hand skall genomgå viss behörig-attegen egen

utbildning, ocksåhetsgrundande det kan fråga någonattmen vara om
angiven förutsättning brister, visst bidrag från myndighett.ex. attannan

Ävenskall utgå för anställningen se AD 1980 5. villkoret ellernr om
förutsättningen inte uppfylls måste arbetsgivaren använda sig anställ-av
ningsskyddslagens regler ha åtminstone saklig föroch grund uppsägning,

falloch i förekommande betala uppsägningslön, för avslutakunnaatt an-
Överenskommelsenställningsförhållandet. för arbetsgivarenrätt attom

avsluta anställningen villkoret inte uppfylls har lagensgrundom av
tvingande regler ogiltig se AD 1980 5. villkoretAtt elleransetts t.ex. nr
förutsättningen uppfylltsinte har kan dock faktor bland flerautgöra en

vid sakligbeaktas grund-bedömningen.som

Arbetsgivarens möjligheter grund för uppsägning elleratt ettsom en av-
skedande åberopa omständigheter har inträffat under anställningensom
har tidsbegränsats den s.k. månadsregeln. Arbetsgivaren får integenom

åtgärd pågrunda sådan enbart omständigheter han har känt till ien som
månad. Någon tidsbegränsningmotsvarande gäller inte föränmer en ar-

betsgivarens gällande anställningsavtal ogiltigt interätt göra äratt att ett
har kommit till stånd. l4.4.6.I avsnitt behandlar vi månadsre-den s.k.
geln.

Om arbetstagaren vill få ogiltigförklaring uppsägning eller ettav en av-
skedande, måste han enligt 40 § underrätta arbetsgivaren och väcka talan
i saken inom tidsfrister. Någrakorta motsvarande tidsfrister intetorde
gälla för fallet arbetstagaren arbetsgivarensdet inte delar uppfattningatt

anställningsavtal ogiltigt inte kommit tillhar stånd och villäratt ett
föra talan innebär anställning skall förklaras föreligga elleratten som en
bestå. Preskriptionsreglema i allmänhet behandlar vi i avsnitt 22.

finnsDet vidare några andra situationer allmännadär avtalsrättsliga reg-
ler kan få betydelse för frågan anställnings bestånd.om en
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Ett avtal tidsbegränsad anställning tänkt upphöra vid denärom över-att
enskomna anställningstidens utgång. Reglerna avskedande ochom om ar-
betstagarens frånträdande anställningen gäller dock också vid tidsbe-av
gränsade anställningar. Det vidare tillåtet förär avtalaparterna att t.ex.

anställningen kan upphöra uppsägning innanatt den bestämdaom genom
anställningstiden har gått se 4 § andra stycket och 1973129ut prop.

240. Detta kan ske kommert.ex. överenss. att parternagenom attom
anställningen skall gälla tills vidare, dock längst till viss tidpunkt. Haren

sålunda kommit uppsägning fåröverens ske,parterna tordeattom an-
ställningsskyddslagens regler, reglerna uppsägning och sakligt.ex. om om

tillämpasgrund, någondera vidtarnär uppsägning. Enligtparten en utta-
landen i förarbetena ioch rättspraxis finns det därjämte möjlighet atten
avbryta tidsbegränsad anställning i förtid på sätt änen annat genom av-
skedande eller frånträdande inteäven har avtalatparternaom attom
uppsägning får ske se 1973129 240 och AD 1979t.ex. prop. s. nr
152 med vidare hänvisningar. Dessa fall upphörande i förtid tids-av av
begränsad anställning regleras inte i anställningsskyddslagen. Istället
torde här tillämpas allmänna avtalsrättsliga regler eller principer om av-
slutande efter skälig uppsägningstid avtal har blivit oskäligtettav som
betungande, på grund ändrade förhållanden set.ex. AD 1979av t.ex. nr
152, 1977 24, 1976 52 1991och 81.nr nr nr

En anställning tills vidare eller för begränsad tid kan alltid upphöraen
arbetstagaren och arbetsgivaren kommeratt det. Enöverensgenom om

sådan överenskommelse anställningen skall upphöraatt ärom att se som
civilrättsligt avtal. En arbetstagare kan vidareett uppsäg-genom en egen

ning eller 4 §enligt tredje stycket frånträda sinatt anställning fågenom
anställningen upphöra. En sådan uppsägning eller frânträdande-att egen
förklaring ensidigär civilrättslig rättshandling från arbets-att se som en

sida. Enligt rättspraxis kan överenskommelsetagarens anställ-en attom
ningen skall upphöra eller arbetstagares uppsägning eller frånträdan-en
deförklaring dock under vissa omständigheter betraktas eller jäm-som,
ställas med, uppsägning eller avskedande från arbetsgivarens sida,en ett
för vilken åtgärd arbetsgivaren har visa det funnitshar åtminstoneatt att
saklig segrund AD 1984 102 vidareoch i avsnittt.ex. 14.4.3.5. ochnr
14.7.4.. Vad här i stället främst intresse för det förstaär detärsom av
fallet någondera oftast arbetstagaren,att med stödparten, allmännaav
avtalsrättsliga regler gällandegör överenskommelsen avtaletatt attom
anställningen skall upphöra ogiltig och anställningenär därför består.att



avtalsrätt SOU 199332Anställningsskyddslagen och allmän410

någondera oftasthär detintressefalletDet andra ärär parten,attsom av
avtalsrättsliga regler gällandemed stöd allmänna görarbetstagaren, attav

frånträdandeförklaring ogiltig ochuppsägning eller ärhans att an-egen
43.19931991 17 ochbestå se ADdärför skallställningen t.ex. nrnr

anställningsskyddslagens regler, ochprincip inteifall reglerasDessa av
anställningsskyddslagen, för§i 40motsvarande dentidsgräns,någon att

beståranställningeninnebärförklaringväcka talan attsomom enen
rättsfalletopubliceradejämför dock detinte gälla för arbetstagarentorde

1988 87.AD nr

skulle kunna tänkasfall där detytterligarefinns åtminstoneDet attett
rättsgrundsatserinklusive allmännaavtalsrättsliga regler,allmänna om
strider lag ellersyfteharrättshandlingarogiltighet motett somsomav

sådananågon med stödgällerbetydelse. Detkan hagoda seder, avom
ogiltig elleruppsägningarbetsgivaresgällande ärvillregler göra att en

fråga huruvida detiogiltigt. Det kanavskedande sättasär an-att ett
för på talanfinns någotområdeställningsskyddslagens utrymme att av

ogiltighetsregler till-anställningsskyddslagenssidanvidarbetstagaren av
fall deträttshandlingar. I kanogiltighetreglerandralämpa vartavom

anställnings-i 40 §preskriptionsregelnhuruvidauppstå tveksamhet
den lagensogiltigförklaring med stödtalanskyddslagen, avavser omsom

107.1983jämför ADskall tillämpasregler, nr

regleravtalsrättsligaallmännaAvslutningsvis kan det nämnas natur-att
Exempelvisnämnda.fall dei andrafå betydelseligtvis kan änäven nu

anställningsskyddslagenspåavtalsrättsliga regler tillämpasallmännatorde
ensidig rättshandling,vidtagenångrar redanområde när t.ex.part enen

Fråganåterta den.vill såavskedande, ochuppsägning eller sägaattetten
rättshandlingvidtagenåterta redanmöjligheter motattpartens enom

avsnitt.vidare i dettabehandlas inteviljamotpartens

överväganden förslagoch15.2.

Inledning15.2.1.

frågan huruvida giltigtnaturligtvår mening faller det sigEnligt att ett
enligt allmännastånd avtals-kommit till bedömsanställningsavtal har
särregler på just anställ-någotDet finns inte behovrättsliga regler. av
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frågan möjlighetenområde. också naturligtningsavtalets Det är attatt om
principanställningsavtal ifrigöra giltigtvilja sig från ettmotpartensmot

anställningsskyddslagens regler. detAtttillämpningskall bedömas med av
lagenstillämpningmöjlighetundantagsfall kan finnasi vissa att utan aven

inte den1979 90 förändrarADfrigöra sig från avtalet seregler an-nr
får,undantagsfall kanprincipen. Vilka dessagrundläggandegivna vara

För denrättstillämpningentillhittills, lämnasliksom avgöra.över att
anställningsförhållande skulleupprätthållande utgörahändelse ettett av

omedelbart ochhadockbörlagbrott rätt utan attparterna attett envar av
från anställningsavtalet.frigöra sigregleriaktta lagens

anställningsavtalfinns giltigtTvister det15.2.2. ettom

undan-arbetsgivare inteinnebärinledningsvis sagda änDet annatatt en
ingånget,avtalsrättsliga regler kan hävaallmännatagsvis med stöd ettav

inträffatharomständigheteranställningsavtal grundgiltigt somav
hänvisad tilli i principanställningen. Han ställetförst under är att an-

funnits grundavskedande visa det haruppsägning eller ochvända attatt
arbetsgivaren ianställningsskyddslagen. Skulleenligtför sådan åtgärden

således ihävande, kan åtgärdensin åtgärd förfall ändå kalladetta ett
avskedande ellernågotinte betraktaprincip än ettannatatt ensomvara

anställ-funnits för åtgärden enligtinte grunduppsägning. Och har det
avskedandenpåföljder för ogrundadetillämpasningsskyddslagen, gängse

så har anställ-lagen. Man kan uttrycka sakenuppsägningar enligtoch att
regler bortsettanställningsskyddslagenspåbörjats, utesluterningen väl -

finns hävningsrätt enligt allmänna avtals-detfrån vissa undantagsfall att-
måste därför medhävning faktiskt har skettDenrättsliga regler. som

in i lagensnödvändighet mönster.passas

allmännaarbetsgivaren med stödDäremot situationenär när aven annan
anställningsavtalet grundavtalsrättsliga regler hävdar omstän-att av

fråntillkomst, svikligt förledande arbetstagarensdigheter vid dess t.ex.
till stånd; s.k.inte kommitsida, redan från början ogiltigt harär ur-

inställning innebär i principogiltighet.sprunglig Arbetsgivarens att an-
åt-tillämpliga och hansinte blivitställningsskyddslagens regler har att

arbetstagaren från arbetethävning, skiljaha benämntsgärd, kan attsom
uppsägning eller avske-skall enligt lagens reglerdärför inte bedömas om

framgått det tidigare sagda,sådan inställning kan, såsom hardande. En av
domstols gillande.fullt befogad och vinnavara en
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I det behandlade fallet åberopar arbetsgivaren omständigheternu som
hänför sig till tidpunkten för avtalets tillkomst. Det dock vanligtär att
dessa omständigheter uppdagas för arbetsgivaren först Det kansenare.
exempelvis förhålla sig så, arbetsgivaren har litat påatt arbetstagare,en

vid anställningstillfället har han fullt frisksom är och arbetsför,uppgett
och det först efter uppdagasatt arbetstagaren iett tag själva verketatt se-
dan lång tid tillbaka lider och har behandlats för sjukdomav gören som
honom oförmögen utföra de arbetsuppgifter för vilkaatt han har an-
ställts. Det i sammanhanget väsentliga emellertidär omständigheternaatt
hänför sig till tidpunkten för avtalets tillkomst, inte omständigheternanär
kom i dagen.

Allmänna avtalsrättsliga regler hur avtal kommer till, alltsåettom som
tillämpas också arbetsrättens område, innebär bl.a. det behörigaäratt
företrädare för måste sluta avtalet. Parternaparterna måste också isom
princip vilja sluta avtal och innehålletett överens i avtalet. Ivara om
vissa fall kan dock avtal uppkomma den slötett även avtaletom som
egentligen inte hade behörighet till det eller den med vadpartenom ena

har egentligen inte avsåg sluta någotsagts avtal.som Ett avtal kanatt
också uppkomma s.k. konkludent handlande.genom

I de fall behandlas här gäller tvisten något giltigtsom anställningsav-om
tal har uppkommit. Ibland kan det stå klart det finns avtal utfö-att ett om
rande arbete mellan tvistarav avtaletparterna, skallparternamen om
betraktas anställningsavtal, anställningsskyddslagenettsom till-ärsom
lämplig på, eller något entreprenadavtal. Dessat.ex. fallsom annat, ett
behandlas inte i detta avsnitt. Frågan behandlas i stället i avsnitt

Har arbetsgivaren i vad kan kallas för god tro hävdatsom att ett an-
ställningsavtal grund omständigheter vid dess tillkomst ogiltigtav är
inte har kommit till stånd, kan denna hans åtgärd inte fogmed betraktas

avskedande ellerett uppsägning enligtsom anställningsskyddslagen,en
arbetsgivarensäven inställning till avtalets giltighetom skulle visa sig

oriktig. I denna situation finns det inte någonvara anledning försökaatt
in arbetsgivarens åtgärd i anställningsskyddslagenspassa Ar-mönster.

betsgivarens åtgärd i god tro hävdaatt avtalet ogiltigt inteär haratt
kommit till stånd innebär redan i sig han gällandegör lagen inteatt att

tillämplig, varförär varken han eller arbetstagaren har någon anledning
på saken med utgångspunkt iatt anställningsskyddslagensse regler om

avslutande ingångna, giltiga anställningsavtal. Man kanav också uttrycka
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anställningsavtal grundfullt tvistaså, det befogatsaken är ettatt att om
kommit tillogiltigt inte harvid dess tillkomstomständigheter ärav

i god tro harförhållandet arbetsgivare,stånd detoch attatt somen
inteför sin ståndpunktvinner domstolens gehörogiltighet, intehävdat

avskedandeuppsägning ellersakeninnebär skall ettattatt se som enman
vidtagits.anställningsskyddslagen harenligt

arbetsgivarens åtgärdskall betraktaalltså inteVi förordar att,att man
anställningsavtali tro, hävdaoriktigt godvisserligen ettattmen

kommitogiltigt inte haromständigheter vid dess tillkomstgrund ärav
uppsägning enligt anställnings-ellerstånd avskedandetill ettsom en

denförslag till ändrad lagtext kan markeraskyddslagen. Våra sägas
Är ogiltighetsfrågan oriktig,inställning iarbetsgivarensståndpunkten.

innebär anställ-få domstolsförklaringkan arbetstagaren att ettsomen
dåbestår. kan med stöd allmännaföreligger Hanningsförhållande av

ekonomiska förlust,få skadestånd för denavtalsrättsliga regler även t.ex.
anställningsfönnåner, han har gjortoch andraavseende utebliven lön som

anställningsavtaletarbetsgivaren oriktigt har hävdatpå grund ärattattav
iblir alltså i praktikenkommit till stånd. Resultatetogiltigt inte har

ogiltig-regleranställningsskyddslagensdetsammastort sett omomsom
avgörandeekonomiskt skadestånd hade tillämpats. Denförklaring och

anställningsskyddslagenskadestånd enligtnågot allmäntskillnaden är att
Fråganorganisation.sig till arbetstagaren eller dennesinte kan utgå vare

tillämpas34-36 §§ anställningsskyddslagen skallihur reglerna närom
inågot vifinns anställningsförhållanderåder tvist detdet tar upp av-om

20.4.3. föror-framgår vad anför i avsnitt2l.2.2. Men såsomsnitt av
allmänt skadestånd. Något allmänti frågaocksådar vi synsättett nytt om

arbetsgivarens framstårlagbrottskadestånd skall inte dömas ut somom
sin inställning i ogiltig-arbetsgivaren tro hävdatursäktligt. Har i god

framstådärmedhandlande konsekvenshetsfrågan, får hans i somanses
Även våraskadestånd inte dömasskall någotursäktligt, och då allmänt ut.

såledesskadeståndet kanlagändringar beträffande det allmännaförslag till
i denskadestånd inte skall dömasför något sådantuttrycksägas utattge

situationen.beskrivnanu

tro, hans påståendeinte godArbetsgivaren kan ha varit i attomanses
vid dess tillkomstanställningsavtalet omständigheternagrund ärav

för försökkommit uttryckogiltigt inte till stånd kanhar ettettsomses
in-åtminstone borde haeller hankringgå anställningsskyddslagenatt om
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hans ståndpunkt oriktig. sådantI fall böratt det intesett nå-ett mötavar
hinder betrakta hans agerande uppsägninggot ellermot att som en ett av-

skedande enligt anställningsskyddslagen.

15.2.3. Tidsbegränsning rätten göra gällandeatt att ettav
anställningsavtal ogiltigtär

Det finns för intenärvarande någon tidsbegränsning för rätten göraatt
gällande anställningsavtal på grund omständigheterna vidatt ett dessav
tillkomst ogiltigt inte har kommit till stånd.är Enligt vår mening fram-
står det brist i det anställningsskydd lagen avseddärsom en som att ge
arbetstagarna arbetsgivare efter kanske lång tid medatt stöd all-en av

avtalsrättsliga regler kan åberopamärma något giltigt anställningsavtalatt
inte har uppkommit och arbetstagaren den har utfört arbete där-att som
för inte har något egentligt skydd för den anställning han trodde sig ha.
Ett åberopande ogiltigheten kan för den har utfört arbete fåav som

konsekvenser avskedande.samma ettsom

Lagregleringen blir tydligare och därmed enklare tillämpa och lättareatt
förstå frågan med stöd allmännarättenatt avtalsrättsligaattom om av

regler hävda anställningsavtal grund omständigheteratt vidett dessav
tillkomst ogiltigt inte har kommitär till stånd får uttrycklig regle-en
ring i anställningsskyddslagen.

Om någon har börjat utföra arbete någon under sådanaatt annan om-
ständigheter han, giltigt avtal arbetet hade träffats,att skulleett haom om
varit arbetstagare, bör den dettaatt det inteanse som trots attsom anser
finns något giltigt anställningsavtal inom relativt kort tid. Detreagera nu
sagda bör å andra sidan också leda till den inom dennaatt som reagerar
korta tid bör ha möjlighet fullt åberopa allmänna avtalsrättsligaatt ut reg-
ler till stöd för påståendesitt anställningsavtalet på grundatt omstän-av
digheter vid dess tillkomst ogiltigt inte har kommitär till stånd.

Om ingendera och åberopar ogiltigheten inom den före-parten reagerar
skrivna tiden, bör resultatet i princip bli arbetsgivaren inte längre haratt
möjlighet arbetstagarens vilja frigöra sig frånatt anställningsavtaletmot

något det anställningsskyddslagensätt än föreskriver.annat Arbetsgi-
kan då inte längre stödja sig allmänna avtalsrättsliga regler,varen utan

han måste kunna åberopa åtminstone saklig förgrund uppsägning. Man
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kan åberopa den ogiltighet kan följa allmännasäga rättenatt att som av
avtalsrättsliga regler preskriberas efter föreskrivna tiden.den

Vi den tid under vilken bör något gil-att parterna mot attanser reagera
tigt anställningsavtal inte kommit ståndhar till skall månadervara sex
från det arbetet började utföras. villDen gällande ogil-göraatt part som
tigheten, oftast arbetsgivaren, måste tid,under denna muntligen eller
skriftligen, underrätta sin inställning. En sådan underrät-motparten om
telse från arbetsgivarens sida, innebär arbetstagaren omedelbartattsom

från företerskiljs arbetet, likheter Ommed avskedande. denstora ett som
mottagit sådan underrättelsehar inte delar inställning imotpartensen

ogiltighetsfrågan, måste han, alltså oftast arbetstagaren, väcka talan i sa-
vid domstol fristerken inom de gäller för väcka ogiltighetstalanattsom

vid inteavskedande. Väcks talan inom föreskriven tid, kan arbetstaga-ett
inte få domstolsförklaringlängre innebär det finnsatt ettren en som an-

ställningsavtal. Arbetstagaren kan då således inte framgångmed kräva att
få behålla, eller återgå till, den anställning han har funnits.som menar
Under föregående rubrik har vi berört i månvad arbetsgivarensnärmast
åtgärd med stöd allmänna avtalsrättsliga regler hävdaatt att ettav an-
ställningsavtal grund omständigheter tillkomstvid dess ogiltigtärav
inte ståndhar kommit till kan betrakta avskedande elleratt ettvara som

enligt anställningsskyddslagenuppsägning och föranleda allmänt ska-en
destånd enligt lagen.den

Om arbetsgivaren inte arbetstagarenunderrättar sin inställning tillom
ogiltighetsfrågan inom sexmånadersfristen, har han således förlorat möj-
ligheten med stöd allmänna avtalsrättsliga regler skilja arbetstaga-att av

från arbetet. Skulle arbetsgivaren efter sexmånadersfristen skiljaren ar-
skallbetstagaren från anställningen, detta således i princip efterallt om-

ständigheterna betraktas antingen uppsägning eller avskedande,ettsom en
för vilken åtgärd arbetsgivaren måste visa finnsdet laglig grund enligtatt
anställningsskyddslagen.

Utgångspunkten för beräkningen sexmånadersfristen den tidpunktärav
då utföras intearbete började och vilket torde vanligas-detannars vara-

i sådana sammanhang denhär tidpunkt då fick kännedomte parten om-
föranledade omständigheter kan ogiltigheten. Anledningen till dettasom

i första socialahand hänsyn. Harär under längre tidparterna utanen
faktisktproblem det funnitshar anställningsavtal, böragerat som om ett

frågan förhållandet mellan fåskall avbrytas på grund vadparternaom av



416 Anställningsskyddslagen avtalsrättoch allmän SOU 1993 232

kan ha inträffat lång tid tillbaka bedömas enligt anställningsskyddsla-som
nyanserade regler saklig gmnd där hänsyn också till bl.a. hurgens tasom

förhållandet har gestaltat sig under den tid arbete har utförts. För det
andra innebär inte fristen till skillnad från vad vanligt iärsom annars-
sådana här sammanhang arbetsgivaren helt förlorar möjlighetenatt att-
åberopa de omständigheter skulle lett tillha avtalets ogiltighet. Dessasom
omständigheter kan nämligen alltid åberopas inom för sakligramen en
grund-bedömning. I vad mån arbetsgivaren förgrund uppsägningsom en
eller avskedande får åberopa omständigheter han har känt tillett som en
längre tid behandlar vi i avsnitt 14.7.4.8.

Den föreslagna ordningen innebär alltså arbetsgivaren under sexmåna-att
dersfristen har möjlighet skilja arbetstagaren från arbetet under åbe-att
ropande anställningsavtalet på grund omständigheter vid dessattav av
tillkomst ogiltigt enligt allmänna avtalsrättsligaär regler. Frågan huru-
vida anställningsavtalet ogiltigt skall bedömas med strikt tillämpningär en

allmänna avtalsrättsliga regler. De särskilda skyddssyften liggerav som
bakom regleringen i anställningsskyddslagen och bara skall tillämpassom

giltigt anställningsavtal väl har uppkommit,när bör inte tillåtas inver-ett
ka på bedömningen huruvida giltigt civilrättsligt avtal harettav upp-
kommit. Skyddssynpunkten beaktas nämligen möjlighetenatt attgenom
åberopa ogiltigheten har tidsbegränsats.

I princip samtliga allmänna avtalsrättsliga regler innebär avtalatt ettsom
på grund omständigheter vid dess tillkomst eller kan förklarasär,av

ogiltigt s.k. ursprunglig ogiltighet, åberopaskan under sexmåna-vara,
dersfristen. Här kan regeln svek i 30 § avtalslagen, handlarom som om
rättshandlingar har framkallats svikligt förledande, sär-som genom
skild betydelse. Har arbetssökande svikligen förlett arbetsgivarenen att
anställa honom lurat sig till anställningen, åberopas.kan detta Arbets-

kan åberopatha förfalskade betyg eller intyg, lämnat medve-tagaren t.ex.
felaktiga uppgifter sin vandel eller utbildning eller anställ-tet om genom

ningsavtalet ha åtagit sig uppfylla vissa villkor, hålla sig medatt t.ex. att
bil i tjänsten eller avveckla rörelse, intehan harattegen trots atten egen

haft för avsikt uppfylla villkoren. Det bör förhär tydlighets till-skullatt
läggas sådana omständigheter har naturligtvis ocksånämntsatt som nu
kan åberopas förgrund uppsägning eller såvälavskedandeettsom en
under sexmånadersfristen därefter. Skillnaden dessaär omstän-attsom
digheter då led i saklig grund-bedömningen måste and-ett vägassom mot
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omständigheter talar för arbetstagaren, sitt svek, skall fåatt trotsra som
behålla anställningen, eventuellt efter omplacering.en

Det omständigheterna vid avtalets tillkomstär irmebä-skallsagtsom som
eller kunna leda till, avtalet eller kan förklaras ogiltigt.är,attra, vara,

Senare inträffade omständigheter skall i princip bara kunna beaktas inom
för anställningsskyddslagens såsomregler, led i sakligt.ex. ettramen

grund-bedömningen. 36 §I avtalslagen finns det regel innebär atten som
avtal, oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll,är omständighe-ett som

vid avtalets tillkomst, inträffade förhållanden ochterna omstän-senare
digheterna övrigt,i kan förklaras ogiltigt. Denna ogiltighetsregel kan så-
ledes åberopas under sexmånadersfristen bara i den mån det gällandegörs

anställningsavtalet redan grund omständigheterna vid avtaletsatt av
tillkomst, däribland givetvis avtalets innehåll, ogiltigt. Senare inträffa-är
de förhållanden och huvud omständigheter inte hänför sigöver tillsom
avtalets tillkomst får inte beaktas inom för anställnings-änannat ramen
skyddslagens regler. Detta i förening med vid tillämpningenatt man av
lagmmmet skall särskild hänsyn till behovet skydd för den intarta av som

underlägsen ställning i avtalsförhållandet innebäratorde baradeten att
finns begränsat för arbetsgivaren med stöd 36 §ett utrymme att av av-
talslagen åberopa anställningsavtal ogiltigt. Det bör betonasärettatt att
vad bara har tagit sikte på det fallet någonderasagtssom attnu parten

36med stöd § avtalslagen gällande hela anställningsavtaletgör ärattav
ogiltigt. l mån 36vad § avtalslagen kan användas för jämka elleratt
undanröja enskilda avtalsvillkor i anställningsavtal, avseende lö-ett t.ex.
neförrnåner eller förfarandet vid tvist skiljeklausul, berörs inte denav
föreslagna sexmånadersregeln ise denna fråga Tore Sigeman, 36 § av-
talslagen ioch arbetsrätten Festskrift till Jan Hellner, 1984, 587 ff..s.

Den föreslagna sexmånadersfristen innebär arbetsgivaren måsteatt reage-
inom månader för huvud kunna få åberopa ogiltighe-överattra tagetsex
enligt allmänna avtalsrättsliga månregler. I den den åberopadeten avtals-

rättsliga ogiltighetsregeln i sig kräver arbetsgivaren snabbareatt reagerar
gäller naturligtvis detta. Av 28 § andra stycket avtalslagen framgår det

den gällande rättshandling har framkallatsgört.ex. att attsom en genom
rättsstridigt tvång i visst fall måste utan oskäligt uppehållett reagera
efter tvångetdet upphörde. Det finns andra fall där arbetsgivarensäven
underlåtenhet fårhan reda de omständigheternäratt göragera som
avtalet ogiltigt kan föra sigmed arbetsgivaren inte längre kan åberopaatt
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ogiltigheten. Man kan också uttrycka det så, avtal kan uppkomma,att ett
kännedom de omständigheter innebärtrotsparterna attom avta-om som

let ursprungligen ogiltigt faktiskt tillämpar det ogiltiga avtaletär under
tid. Dessa allmänna avtalsrättsliga regler verkan passivitet,en om av som

åberopaarbetstagaren kan arbetsgivarens påstående ogiltighet,mot om
skall givetvis också tillämpas vid tvist avtalet giltigt enligt allmännaärom
avtalsrättsliga regler.

Vad15.2.4. innanskall gälla arbete börjat utförashar i
anställningen

anställningensUnder bestånd torde arbetsgivaren i princip inte med
framgång kunna häva avtal tillsvidareanställning med stöd all-ett om av

avtalsrättsliga regler grund omständigheter inträffatmänna harav som
under anställningen. Arbetsgivaren måste i stället använda uppsägning
eller avskedande och kunna åberopa åtminstone saklig grund för åtgärden
enligt anställningsskyddslagen. Det får betecknas oklart i vad månsom
arbetsgivaren eller arbetstagaren med stöd allmänna avtalsrättsligaav- -

ingångetregler kan häva anställningsavtal innan arbete har börjatett ut-
föras i anställningen eller, med andra ord, innan anställningen till-har
trätts.

Det här inte fråga anställningsskydd i egentlig meningär utanom mera
fråga skydd för ingånget civilrättsligt avtal. Redan enligt allmännaettom
avtalsrättsliga regler krävs det starka, och sakliga, förskäl det skallatt
finnas hävningsrätt. Det torde efter anställningsskyddslagens tillkomst inte

ha i fråga andra allmänna avtalsrättsliga regler sådanasatts änattens som
innebärakan till hävning skall kunna tillämpas för frigörarätt sigatten

från ingånget, giltigt avtal tillsvidareanställning. Någotett utrymmeom
för innan anställningen har tillträtts tillämpa allmärma avtalsrätts-att ens
liga regler uppsägning fortlöpande avtal inte innehållerettom av som
några uppsägningsbestämmelser finns således förmodligendet inte.

Enligt vår mening bör det fallet anställningsavtalet bringasäven att att
upphöra innanredan arbete har börjat utföras i anställningen uttryckligen
regleras i anställningsskyddslagen. Lagregleringen blir nämligen betydligt
tydligare och därmed enklare tillämpa och lättare förstå baraatt att om

regelsystem det finns i anställningsskyddslagen kan komma iett som- -
fråga vid upphörande anställningsavtal.ettav
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i första uppsägning,anställningens handregler upphörandeDe av-om -
finns i anställnings-närvarandeframträdande förskedande och som-

det fallet anställningeninte utformats tankeskyddslagen har med att
Som tidigare framhål-utföras. harinnan arbete har börjatupphör redan
fråga anställnings-fallet inte helleri diskuteradelits det detär omnu

civilrättsligtskydd för ingångetmeningi egentligskydd ettutan mera om
införasanställningsskyddslagen börtalar för det isagdaavtal. Det attnu

bringasfallet anställningsavtaletreglering för detsärskild attatt upp-en
i anställningen.har börjat utförasinnan arbeteredanhöra

föra medomständigheter bör kunnadå i första hand vilkaFrågan är som
fall.i dettaskall bringas upphöraanställningsavtalet kunnasig attatt

inte kanavtalet skall hållas och detgivetvisGrundsatsen måste attattvara
för det,det finns starka skäli fråga bryta detkomma änatt annat om

hävnings-avtalsrättsliga regler grundarenligt allmännaskälnärmast som
Även framstår i all-utföras arbetstagarenhar börjatinnan arbeterätt.

särskiltbehöveroch dendenmänhet ettparten partsvagare somsom
förnågot mindredet bör krävasligger i sakensskydd. Det attnatur att

skall fåför arbetsgivarenfå avtaletskall bryta göraarbetstagaren än att
det.

börja utförastid innan skallingås lång arbetetanställningsavtal kanEtt
går imellantiden. Om arbetsgivaren kon-inträffa underkanoch mycket

möjlighetkonkursförvaltaren haarbetstagarensåvälkurs, bör attsom
Över möjlighet brytahuvud bör arbetstagaren haavtalet.bryta atttaget

betala lönarbetsgivarenförutses inte kommerdet kanavtalet, att attom
i skälanställningsförmåner Om arbetsgivaren,tid.och andra rätt somav

få deinte längre har behovmed arbetstagaren göra,inte har att att ar-av
arbetsgiva-har anställts, börutförda för vilka arbetstagarenbetsuppgifter
utnyttjaavtalet möjlighetfå bryta inte hari normalfallet han attomren

något skäluppgifter. Arbetsuppgifterna kanför andraanställdeden av
förbetungandeväsentligt ellerframstå farligarekomma att ar-merasom

anställningstillfället. I sådanakunde förutses vidvadbetstagaren än som
in-vidaremöjlighet avtalet. Det kanhafall arbetstagaren brytabör att

förutsespå kunnatarbetstagarsidan inte harträffa omständigheter som
förarbetstagaren vägande skälinnebärakan haroch attatt tungtsom

sjukdom. Detdrabbaskan exempelvisbryta avtalet. Arbetstagaren av
anställningattraktivareförhållandet arbetstagaren kan få ut-att annan,en

tillräckliga vilja brytaarbetsgivarensskäldock inte förgör avta-att mot
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let. Likaså bör inte heller arbetsgivaren kunna bryta avtalet bara därför
han har hittat arbetstagare kanatt utföra arbetsuppgifternaen annan som

bättre eller till lägre kostnad.

anledningDet kan här finnas också frågan uppställda villkoratt ta upp om
och förutsättningar för anställning. Ett anställningsavtal kan uttryckli-en

eller underförstått bygga vissa förutsättningar, ioch avtalet kangen
det också ha föreskrivits vissa villkor för anställningen. Meningen kan

sådana förutsättningar och villkor kan uppfyllasatt sedan arbete harvara
börjat utföras i anställningen, dvs. sedan anställningen har tillträtts. Om
det sedan under anställningstiden visar sig förutsättningarna eller vill-att
koren inte uppfylls, det inte tillräckligtär arbetsgivaren grundatt som
för avsluta anställningen åberopar bara detta. Arbetsgivarenatt måste i
detta fall kunna visa det finns åtminstone saklig förgrundatt uppsägning,
och det förhållandet förutsättningarna eller villkoren inte har uppfylltsatt

bara omständighet blandutgör flera beaktas vid saklig grund-be-en som
dörrmingen. När emellertid anställningsavtalet föreskriver eller förutsät-

villkoren skall uppfyllda redan innanter att anställningen tillträds,vara
bör arbetsgivaren regel kunna bryta avtalet förutsättningarnasom om
eller villkoren inte uppfyllda före tillträdet.är Som tidigare har fram-
hållits det här inte frågaär anställningsskydd i egentlig meningom utan
bara skydd för civilrättsligt avtal, och denett nå-om parten utanom ena

giltigt skäl bryter avtalet redan innan det sågot harmot isäga trättatt
tillämpning, bör i allmänhet vidare kunna frigöramotparten sig frånutan
avtalet. Bara det fråga helt bagatellartatär avtalsbrottett medom om som
fog kan egentligsägas betydelse förutan och då såledesvara motparten,
den kan ha utnyttjat situationensägas för främstparten andraena att av
skäl avtalsbrottet kommaän från det ingångna anställningsavtalet, bör
avtalet inte brytas. Man kan något förenklat uttrycka saken så, detatt

möjligtär med giltig verkan föreskriva förutsättningaratt och villkor för
anställning bara förutsättningarna och villkoren skallen uppfyll-om vara

da innan anställningen skall tillträdas.

Som framgåtthar det sagda kan det fråga vitt skildaav omstän-vara om
digheter kan tillräcklig anledningutgöra för anställningsav-som en att ett
tal skall få brytas innan arbete har börjat utföras. Det ärgemensamma att
det- vid sidan sådana avtalsbrott fråganämntsav ärsom nyss tungtom-
vägande skäl för bryta anställningsavtalet och inte inledaatt anställningen.
Det får liksom hittills ankomma domstolarna med beaktandeatt av



och199332 Anställningsskyddslagen allmän avtalsrätt 421SOU

omständigheterna i varje fall det har funnits tillräckli-särskilt avgöra om
skäl för bryta anställningsavtalet.attga

anställnings-finns sådana skäl för brytaNär det har berörts attsom nyss
Nå-få hävning med omedelbar verkan.avtalet, bör brytandet ske genom

inte iakttas. Om redan innan arbe-uppsägningstid behöver således detgon
hävning, inte rim-utföras i anställningen har skett dethar börjat ärte en

i allraändå utföras för bara någon del dearbete skall behövaligt att av en
flesta fall uppsägningstid.kort

sanktionen för bryter anställningsavtal innansedan gäller denVad ettsom
följan-vägande skäl för det kanhar börjat utföras haarbete utan att tungt

något egentligt anställnings-börjat utföras, harInnan arbete harde sägas.
alltsåjämför 1991 714. Det härinte uppkommit NJAförhållande ärs.

anställningsförhållande där lönför något beståendeinte fråga skyddom
sig vidlängre tid harhar utgått under och där arbetstagaren vant ar-en

sanktionen enligtEnligt vår mening börbetsmiljön och arbetskamratema.
anställningsskyddslagen för den tillräckliga skäl bryter ettutansom an-

egentligt anställningsförhållande harställningsavtal innan något upp-
således inte möjligtkommit skadestånd. Det börenbart attvaravara

anställningsförhållandedomstolsvägen så upprättasäga ett egent-att som
frånaldrig kommit till stånd. Här bortses då det falletligen har att ar-

föreningsrättskränkande syfte bryter anställningsavtal.betsgivaren i ett

hävning således skadestånd.Sanktionen vid oriktig bör enbart Härvaraen
Ävenallmänt skadestånd komma i fråga.kan såväl ekonomiskt ensom

skyldig till oriktig hävning ådömasarbetstagare sig bör kunnagörsom en
skadestånd. gäller arbetstagares skadestånd vid oriktig hävningNär det

vidbör de riktlinjer i dag tillämpas bestämmande skadestånd i detsom av
fallet arbetstagaren inte iakttagit uppsägningstid gälla.haratt

skadeståndsskyldighetNär det gäller arbetsgivarens finns detsedan an-
åter erinra i avsnitt 20.4.3.ledning här vad vi anför nyttatt ettom om

Omi fråga det allmänna skadeståndet. lagbrottet framstårsynsätt om som
inte skadestånd.ursäktligt, skall det dömas något allmänt Det skall vidut

skadeståndsbestämningen i vad mån arbetstagaren för-också beaktas har
anlett eller medverkat till lagbrottet.

Den föreslagna regeln i anställningsskyddslagen hävning ettom av an-
ställningsavtal innan arbete börjat utföras i anställningen börhar vara
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exklusivt tillämplig. Det kan således inte komma i fråga tillämpa all-att
avtalsrättsliga regler förmänna bryta ingånget, giltigt anställnings-att ett

avtal innan arbete har börjat utföras i anställningen. Vid brytandeens av
anställningsavtalet innan arbete har börjat utföras tillämpas enbart fö-den
reslagna regeln hävning, och arbete väl har börjatnär utföras kan iom
princip bara anställningsskyddslagens regler uppsägning, avskedandeom
och frånträdande tillämpas för avbryta det inledda anställningsförhål-att
landet. Så giltigt avtal tillsvidareanställning har ingåttssnart ett skallom
det således bortsett från vissa undantagsfall- kunna bringas upphö-att-

förutom frivillig överenskommelse, bara med stödra, genom en av reg-
lerna i anställningsskyddslagen. Regleringen blir därmed enhetligmera
och enklare tillämpa och lättare förstå. Våra förslag till lagänd-att att
ringar bygger och uttryck för den angivna ståndpunkten.ger

15.2.5. gåendeAvtal längre anställningsskyddett änom
vad lagen ger

Anställningsskyddslagens regler i utsträckningär tvingande tillstor ar-
betstagarens förmån 2 § andra stycket. Det alltså inte möjligtär att ge-

enskilt anställningsavtal eller kollektivavtalett med giltignom ettgenom
verkan komma arbetsgivarenöverens skall harättatt sägaom att upp
eller avskeda arbetstagare i vidare mån vad följer lagenän meden som av
dess krav åtminstone saklig förgrund sådan åtgärd. Däremot finnsen
det inte något hindrar arbetsgivare avtal medattsom en ettgenom en en-
skild arbetstagare eller kollektivavtal åtar sig längre gåendeettgenom ett
anställningsskydd vad lagen arbetstagarnaän jämför AD 1976ger t.ex.

102, 1977 24, 1979 152 och 1981 85. Arbetsgivaren kannr nr nr nr
vid tillsvidareanställning enskiltt.ex. anställningsavtal binda sigettgenom

för inte eller avskedasäga arbetstagaren förränatt efter visst da-upp ett
år efter anställningens början.tum, t.ex. tre

I dessa fall får enligt vår mening anställningsskyddslagens regler och all-
avtalsrättsligamänna regler tillämpas samtidigt i enlighet med vad vi

utvecklar i det följande.närmare

I månden avtalet i fråga skydd uppsägning eller avskedandemotom
sträcker sig längre vad lagenän får allmänna avtalsrättsligagör regler -

avtalets ogiltighet, möjlighet förtidat.ex. uppsägningom attom genom
frigöra sig från avtal har blivit alltför betungande och jämk-ett som om
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ning oskäliga avtalsvillkor tillämpas fullt och någon sär-av ut attutan-
skild hänsyn till de skyddsaspekter ligger bakom regleringen itas som
anställningsskyddslagen. Dessa skyddsaspekter beaktas nämligen i stället

lagens krav för arbetsgivares uppsägning eller avskedandeattgenom en
alltid skall såsomgälla minirninivå inteoch kan avtalas bort till arbetsta-

allmännanackdel. Bara tillämpning avtalsrättsliga reglergarens om en av
innebär arbetsgivaren har frigöra sig från avtaleträtt förstärktatt att om
anställningsskydd kan arbetsgivaren ha använda uppsägning ellerrätt att
avskedande. Men för arbetsgivaren skall kunna använda uppsägningatt
eller avskedande måste det också finnas grund för sådan åtgärd enligten
anställningsskyddslagen.

Man kan här fyratänka sig fall. a En tillämpning allmänna avtals-av
rättsliga regler innebär det finns frigöra sig från avtaleträttatt att om
förstärkt anställningsskydd och arbetsgivaren har grund föräven en upp-
sägning eller avskedande enligt anställningsskyddslagen. b Arbetsgi-ett

har varken frigöra sig från avtalet förstärkträtt anställ-attvaren om
ningsskydd eller laglig grund för uppsägning eller avskedande. cetten
Arbetsgivaren har frigöra sig från avtalet förstärkträtt anställ-att om
ningsskydd, lagliginte grund för uppsägning eller avskedande.ettmen en
d Arbetsgivaren frigörahar inte sig från avtaletrått förstärktatt om an-
ställningsskydd, laglig grund för uppsägning eller avskedande.ettmen en

De förstatvå fallen a och b bereder inga problem. I fallet a kan någon
ogiltigförklaring eller något skadestånd för arbetsgivaren inte komma i
fråga, ioch fallet b har arbetsgivaren brutit såväl avtalet för-mot om
stärkt anställningsskydd lagens regler, varför åtgärden kan ogiltig-som
förklaras och arbetsgivaren dömas betala allmänt och ekonomisktatt
skadestånd enligt lagen. Anställningsskyddslagens regler förfa-t.ex.om
randet vid tvist, påföljder och preskription får vidare tillämp-utan anses
liga här och något praktiskt behov eller för dessutom till-utrymme attav
lämpa allmänna avtalsrättsliga regler skadestånd för ekonomiskt.ex.om
förlust vid avtalsbrott finns det inte.

I fallet c, ganska ovanligt, har arbetsgivarenär enbart brutitsom nog
anställningsskyddslagen och det står därför klart lagens reglermot att om
förfarandet vid tvist, påföljder och preskription skall tillämpas.t.ex.

Fallet d problematiskt ochär torde vanligare förekommande.mera vara
Arbetsgivaren har grund avtalet förstärkt anställningsskydd,av om
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föreskriverkanske uppsägning under viss fårtid inte ske påattsom en
arbetsbrist,grund inte eller avskeda arbetstagaren,rätt sägaattav upp

sådanhan har enligt den detta dispositiva lagen.rätt sättatttrots en
Eftersom arbetsgivaren inte brutithar lagen, kan lagens reglermot om

förfarandet vid tvist, påföljder preskriptionoch i princip inte till-t.ex.
Har uppsägningen eller avskedandet intelärnpas. skett med iakttagande av

lagens formaliaregler, kan naturligtvis påföljder för i frågadetta komma
regler.enligt lagens

Enligt vår mening fördet naturligt lagens arbetstagaren förmånligaär att
förfarandetregler vid tvist, inklusive lön stå imed kvarrätten attom an-

ställningen tvistetiden,under och påföljder, inklusive allmänt skade-om
tillämpligastånd, inte blir automatiskt arbetsgivaren har haft lag-när av

stiftaren skäl för anställningsförhållandet.godtagna avbryta Eftersomatt
avtalat anställningsskydd lagensdet här bara gäller regler, börutöver

frågor uteslutandedessa regleras allmänna avtalsrättsliga regler,av var-
vid naturligtvis uttryckligen kan avtala lagensdock reglerpartema attom

mån tillämpning sådanaskall tillämpas. Iden regler innebär atten av
uppsägningen eller avskedandet kan ogiltigförklaras och anställningenatt
därför lagens preskription i 40 § tillämpas.består bör dock regler om

förDet nämligen allmängiltigt intresse båda inte be-är ärett parter, som
roende lagens regler eller några andra regler skall tillämpas, attav om

anställningsförhållandet bestådet snabbt blir klarlagt skall och attom an-
ställningsförhållanden inte kan återuppväckas lång tid efter det att ar-

slutat utföra i anställningen.betstagaren har arbeteatt

förstärktNär det finns avtal anställningsskydd och arbetsgivarenett om
vidtagit uppsägning eller avskedande och saken kommer ihar enupp

domstol måste det undersökas vad grunden för talan. Om arbets-ärsom
för ogiltigförklaringgrund yrkande åberopar lagensetttagaren som om

saklig eller för avskedande, skallregler grund grund lagens reglerom
förfarandet ståvid tvist, inklusive kvar i anställningenrättent.ex. attom

Ochtvistetiden, påföljder tillämpas fulltunder och arbetstaga-ut.om om
bara åberopar avtalet förstärkt anställningsskydd, skall baraom an-ren

ställningsskyddslagens regler preskription få ogiltigför-rätten attom av
klaring åtgärden tillämpas. övrigt tillämpas allmännaI civilrättsligaav

Åberoparregler. såväl lagens regler för-arbetstagaren avtaletsom om
anställningsskydd, tillämpas lagens regler preskription istärkt om nu

förfarandet vid tvist, inklusive ståavseende och kvarnämnt rätten attom
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i anställningen under tvistetiden. Skulle det vid den slutliga prövningen i
domstolen visa sig lagens krav för åtgärden har varit uppfylldaatt men

åtgärden står i strid avtalet, skall naturligtvis bara allmännaatt mot av-
talsrättsliga regler påföljder för avtalsbrott tillämpas.om

15.2.6. Upphörande i förtid tidsbegränsadav en
anställning

Även vid avtal tidsbegränsad anställning tillämpasett anställnings-om
skyddslagens regler avskedande och arbetstagaren kan frånträ-attom om
da anställningen. Det här fråga fall därär eller imotparten vä-om grovt
sentlig mån har åsido sina åligganden. Men något sådantsatt även när

avtalsbrott inte förekommit,har kan den ha starktgrovt parten ettena
och befogat intresse anställningsavtalet kan brytas i förtid innan denattav
bestämda anställningstiden, i vissa fall kan mycket lång, har löptsom vara

Har särskilt avtalat uppsägning får ske i förtid,ut. parterna tordeattom
lagens regler uppsägning, grund arbetsbrist, kunna tilläm-t.ex.om av

Vad här särskilt intresseär det falletär inte harpas. som av att parterna
träffat något avtal uppsägningsrätt, Enligt uttalanden i förarbetenaom
och i rättspraxis kan nämligen anställningsavtalet brytas i förtid iäven
detta fall. Då tillämpas emellertid inte anställningsskyddslagens regler om

saklig grund och förfarandet vid tvist. I ställett.ex. torde det härom
komma i fråga tillämpa allmänna avtalsrättsliga regler eller principeratt

avslutande efter skälig uppsägningstid avtal har blivitom en ettav som
oskäligt betungande, grund ändrade förhållanden jämfört.ex. av t.ex.
AD 1991 81.nr

Enligt vår mening det fördel alla fallär upphörande i förtiden om av av
tidsbegränsad anställning får uttrycklig reglering i anställnings-en en

skyddslagen. Därmed blir regleringen tydligare och fullständigmera samt
enklare tillämpa och lättare förstå.att att

Som gäller lagens reglernämnts avskedande och frånträdandenyss om
fullt vid tidsbegränsadeäven anställningar. Lagens reglerut uppsäg-om
ning blir däremot tillämpliga bara särskilt har avtalatparternaom om
detta.

Ett avtal tidsbegränsad anställning, inte innehåller några reglerom som
uppsägningsrätt, innebär för arbetstagaren mycket starkt anställ-om ett
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kananställningstiden. Arbetstagarenningsskydd för den överenskomna
siggrund arbetsbrist, ochhuvud inte på görsägasöver taget ar-avupp

frånarbetsgivaren frigöra sigskyldig till avtalsbrott, kanbetstagaren ett
för avskedande, dvs. ifinns grundanställningen i princip bara det ettom

anställning harTidsbegränsadavtalsbrottethuvudsak bara när är grovt.
anställningsforrnen arbets-också grund den trygghetbl.a. gersomav

vissa tjäns-anställningsforrn för högrekommit användasatttagaren som
mening finns behovställning. Enligt vår detsjälvständigmedtemän etten

såanställningsforrn kan arbetstagarenlagregleradha ettatt gesomenav
tiden tidsbe-för överenskomnaanställningsskydd denlångtgående som en

utform-Den grundläggandearbetstagaren.anställning i daggränsad ger
såledesanställning börvid tidsbegränsadanställningsskyddetningen av

kommer ske vidden osäkerhet vadMan kanbehållas. säga attatt somom
anställningstidens utgång kompenseras bl.a.överenskomnaden ettav

anställningstid har kommitanställningsskydd för denstarkt som man
överens om.

anställ-anställningsskyddet vid tidsbegränsademellertid det starkaNu kan
enligtenskilda Detta kan uttalan-avtalas bort dening enkelt parterna.av

anställningstiden bestämsrättspraxis skei förarbetena ochden attgenom
något tid.viss på bestämdvidare, dock längst undertills sättatt envara

anställningstidentills vidare,gäller enligt ordalagenAnställningen ärmen
anställ-tid meningenviss angiven ochbegränsad till längstdock är atten

Anställningen betraktasvid den tidpunkten.upphöraningen skall senast
således i frågaanställning och kan kommatidsbegränsadrättsligt som en
tillåten enligt lag elleranställningsådana fall tidsbegränsadi därbara är

längst-anställningar vanliga inom denSådana s.k.kollektivavtal. är
anställningstiden angivnadetoffentliga Genom bestämmasektorn. att

överenskomna anställ-under denfår arbetsgivaren rätt ävensättet, atten
sig skyldig tilluppsägning arbetstagarenningstiden vidta gör ettomen

det skulle uppkomma arbets-saklig grund elleravtalsbrott utgör omsom
särskilt anställnings-således inte något starkthar härbrist. Arbetstagaren
Ävenanställningstiden. han utför sittför överenskomnaskydd den om

avtalsbrott, han undersig skyldig till något kanintearbete väl och gör
arbetsbrist,anställning på grundanställningstid förlora sinlöpande av

omorganisationsig förarbetsgivaren bestämmer göraattt.ex. somenom
försvinner.arbetsuppgifternaför sigmed att
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Enligt vår mening intedet några betänklighetermöter låta demot att en-
skilda vid tidsbegränsad anställning kommapartema överens attom upp-
sägning i förtid skall få ske från arbetsgivarens sida finnsdet saklignär

Ävengrund med tillhänsyn andra omständigheter arbetsbrist. detän om
finns behov lagreglerad anställningsfonn under begrän-ett av en som en

tidsad arbetstagaren skydd uppsägning på grund mindreett motger av
avtalsbrott, finns det ingen anledning hindra arbetsgivaren frånattgrova

försäkra sig kunna avbryta anställningen i förtidrättatt att närom en ar-
betstagaren har gjort sig skyldig till så allvarligt avtalsbrott detett att ut-

saklig förgrund uppsägning. Kommer de enskildagör överensparterna
uppsägning skall få ske i förtid, bör detta för övrigt också inne-attom

bära arbetstagaren har sig i förtid någoträtt sägaatt att utan attupp ange
skäl.

Däremot bör enligt vår mening inte tillåta arbetsgivaren vidman att an-
ställningsavtal för begränsad tid tillförsäkra sig generell rätt atten en

avtalet i förtid grundsäga arbetsbrist, Vid tidsbegränsadupp av an-
ställning har arbetsgivaren tillfälligt behov arbetskraft under be-ett av en

tid,gränsad och anställningstiden bestäms utgångspunktmed från den tid
vilkenunder arbetsgivaren behöver arbetskraften. Arbetsgivaren har, så

länge det inte fråga kringgående anställningsskyddslagen,är ettom av
frihet bestämma anställningstiden i de tillåtna fallen tidsbegrän-stor att av

sad anställning. finnsDet exempel på anställningsavtal gäller tillssom
vidare under tid N.N.den tjänstledig för offentligtär uppdrag, dock
längst till och 31med den december 1993. Om arbetsgivaren plane-t.ex.

omorganisation kan leda till arbetsbrist, kan han således ävenrar en som
vid exempelvis vikariat bestämma anställningstiden sådant sättett att
anställningen vid den tidpunktupphör då omorganisationen skall träda i
kraft. På liknande kan arbetsgivaren, hansätt osäker den fram-ärom
tida orderingången, bestämma anställningstiden så den inte sträcker sigatt

längre tid vadöver han säker det färdigställaän är redanatt taren att
inkomna order.

Sammanfattningsvis kan det det starka anställningsskydd försägas att an-
ställningstiden den lagreglerade anställningsformen tidsbegränsadsom
anställning arbetstagaren bör behållas. Har det inte någotavtalatsger om

kan uppsägning i förtid i princip inte ske. Liksom hittills bör detannat,
dock tillåtet för arbetsgivaren och arbetstagaren avtalavara att attom
uppsägning i förtid får ske. En sådan uppsägning i förtid följer då helt
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de formella reglerna föranställningsskyddslagens bestämmelser t.ex.om
vid tvist, och preskription. Har detförfarandet sanktioneruppsägning,

tillsvidare-i förtid, får liksom viduppsägning arbetstagaren,avtalats om
något medananställningen i förtid skäl,anställning, säga utan att angeupp

sakligförtid finnsarbetsgivares uppsägning i krävs detfördet atten
arbetsbrist. Det bör däremotomständigheterpå grund andragrund änav

arbetsgivarenenskilda avtalatillåtet för deinte attattparterna omvara
anställning grundtidsbegränsadgenerellskall ha rätt sägaatt upp enen

enskildaarbetsbrist, vad dearbetsbrist. Man kan säga oavsettatt par-av
för uppsägningsaklig grundhar avtalat, inte utgör ettterna av an-enen

för begränsad tid.bara gällerställningsavtal ensom

Påfrångås kollektivavtal.kunnareglerna bör dockberördaDe genomnu
inom branschmöjligt för kollektivavtalspanemablir detdetta sätt atten

ordning, särskilda skydds-meduppkomma tillskapabehov skulle enom
minskning arbetsstyrka, be-successivmedgerregler, att av ensom en

anställning, kan sketidsbegränsadi huvudsak arbetstagare medstående av
Sådana avtal, brukar inne-projekt färdigställs.vissti takt med att ett som

mellan arbetstagare medturordningendetaljerade reglerhålla bl.a. om
ochtidigare funnits för byggnads-anställning, har dettidsbegränsad t.ex.

anläggningsbranschema.

tidsbegränsadavtalgäller i dagSom tidigare har nämnts att ett an-om
avtalsrättsligai förtid med stöd allmännabrytasställning dessutom kan av

detsituationer harfrågaregler. Det härär gemensamt att an-somom
förhållanden blivit oskäligt be-harställningen grund ändradet.ex. av

gått iArbetsgivaren kan exempelvis haför enderatungande parterna.av
ellerblivit väsentligt farligarearbetsuppgifternaeller så harkonkurs,

förutses vidvad kundeför arbetstagarenbetungande än an-sommera
finns det behovEnligt vår meningställningstillfállet. oavsettett att-av

i vissa fall brytauppsägning i förtid kunnaavtalatharparterna omom -
förhållandenaförtid grundanställning itidsbegränsad när om-aven
anställningstillfället har föränd-förutses vidinte kundeständigheter som
betungande eller till och medblivit alltförså anställningen harrats att

Även anställningsskyddslagen.situation regleras ionyttig. denna bör

anställning skallgivetvis alltjämt avtalRegeln måste attatt ett om envara
intetid hållas och enderaviss bestämd skallpågå under partenattt.ex. en

anställ-från anställningen förrän den bestämdafrigöra sigensidigt kan
inte särskilt har avtalatningstiden löpthar attparternaut, upp-omom
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sägning i förtid får ske. Bara i de fall där anställningen har blivit oskäligt
betungande bör det alltid möjligt uppsägning i förtidattvara genom en

Ävenbryta anställningen. i dessa fall bör dock avtalad eller lagstadgad
uppsägningstid iakttas.

Termen oskäligt betungande avseddär sammanfattande be-att vara en
nämning på fallde där förtida uppsägning eller liknande tidsbegrän-av
sade anställningsavtal i dag tillåts enligt gällande Häri inbegripsrätt. det
fallet det grund omständigheter,att arbetsgivarenyttre inteav som
rimligen har kunnat förutse eller råda har uppkommitöver, arbetsbrist
på sådant arbetsgivarensätt inte efterett omplaceringatt har någotens en
behov arbetstagarens arbetskraft. Att arbetsgivaren företags-av t.ex.av
ekonomiska skäl vill omorganisationgöra för med sig han inteen attsom
längre har behov arbetstagarens arbetskraft för den återståendeav an-
ställningstiden således inte tillräckligt.är Det förhållandet det underatt en

ovanligt mycket det för den skull kansommar regnar utan att sägas vara
fråga naturkatastrof force majeure-karaktär, inte hellerom till-en ärav
räckligt för i förtid säga säsongsanställdatt glassförsäljare.t.ex.upp en
Däremot kan plötsliga och oväntade naturhändelser, såsom häftig ha-en
gelskur förstör i princip all gröda inom område, skäl försom utgöraett

uppsägning i förtid. Detsamma gäller arbetsgivarensen verkstadt.ex.om
för omfattande brand.utsätts en

Arbetstagaren bör vidare tillerkännas tvingandeutan efterrätt atten upp-
sägning frigöra sig från tidsbegränsad anställning har blivit oskä-en som
ligt betungande för honom. Arbetstagaren skall personligen utföra ar-
bete i anställningen, och det oskäligtnär är kräva arbetstagarenatt att
fullgör anställningen, bör han alltid ha möjlighet frigöra sig frånen att
anställningen.

Det ligger i sakens anställningen inte kan oskäligt betung-natur att vara
ande för arbetsgivaren, arbetsgivaren har möjlighet för den åter-om att
stående anställningstiden bereda arbetstagaren något arbete sig.hosannat
Redan i kravet anställningen skall oskäligt betungande liggeratt vara
det således skyldighet för arbetsgivaren försöka placera arbets-en att om

för den återstående anställningstiden. Det tordetagaren också främstvara
vid tidsbegränsad anställning längre tidsperiod deten som avser en som
kan bli aktuellt betrakta anställningen oskäligt betungandeatt försom ar-

Ärbetsgivaren. den kvarvarande anställningstiden kort, ändå längremen
den gällande uppsägningstiden,än kan det bara undantagsvis komma i
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arbetsgiva-förbetungandeoskäligtanställningenbetraktafråga att som
Vidi konkurs.gåttarbetsgivaren harundantagsfallEtt sådant är omren.

anställningsavtaletmöjligtalltid sägasåledesbör det attkonkurs uppvara
förtid.i

i förtidavbrytasanställning kantidsbegränsadfall därdeGenom att en
ibetungande reglerasoskäligtblivitharanställningengmnd an-attav

skall skebrytandetföreskrivaochställningsskyddslagen att ge-attgenom
uppsägningstid,bestämmelserblir lagensuppsägning, t.ex.omnom en

tillämp-preskriptionochsanktioneruppsägning,tvistvidförfarandet om
lagregleringenblirpåOckså dettafall. sättpå dessaliga mera en-även

förstå.tillämpa och lättareenklaredärmedochtydligare atthetlig och att
anställnings-regeln iföreslagnadenvid sidanförNågot att avutrymme

36 avtalsla-§regler,avtalsrättsligaallmännatillämpa t.ex.skyddslagen
tordeanställningsförhållandetavbrytandeförtidatillåtaför ett avattgen,

finnas.intedet

anställningsavtal,förtidi sägerarbetstagarenOm det ett somär uppsom
skäl förfinnsdetuppsägningsrätt,reglernågrainnehåller attutaninte om

såvälådömaskunnaarbetstagarenregeln, börföreslagnaenligt dendet
inte hadehanskadestånd sättallmäntekonomiskt som omsammasom

uppsägningstid.gällandeiakttagit

i förtidalltid kananställningtidsbegränsad sägasRegeln uppatt enom
börför arbetstagaren,betungandeoskäligtblivitanställningen harom

förmån.till arbetstagarenstvingandevara

föregåendeunderhar närmastvaderinrasbör detSlutligen sagtssomom
sigavtal åtamöjlighetalltid hararbetsgivaren ettrubrik att genomattom

Dennaarbetstagaren.lagenvadanställningsskyddgående änlängre ger
anställning.tidsbegränsadvidgivetvisgällermöjlighet även

Överenskommelser anställning skallattl5.2.7. enom
från sidaarbetstagarensuppsägningochupphöra

m.m.

arbetstagarearbetsgivare ochmellanöverenskommelse attEn omenen
civilrättsligt avtal, ochupphöraskallanställningen är ett en ar-att se som

anställningenfrånträdande äruppsägning eller attbetstagares seavegen
Enligtsida.från arbetstagarens rätts-rättshandlingcivilrättsligensom
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praxis har överenskommelser anställning skall upphöraatt ellerom en en
arbetstagares uppsägning eller frånträdande anställning under vissaav en
omständigheter betraktats eller jämställts med, uppsägning ellersom, en

avskedande från arbetsgivarens sidaett se vidare avsnitt 14.4.3.5. och
l4.7.4.. Våra överväganden i det följande berör inte dessa fall där åtgär-
den enligt tidigare förarbeten och rättspraxis skall betraktas ellersom,
jämställas med, uppsägning eller avskedande från arbetsgivarensen ett
sida. I dessa fall arbetstagarengör också gällande vad har inträf-att som
fat skall betraktas uppsägning eller avskedande från arbetsgi-som en ett

sida. Utgångspunkten för den följande framställningenvarens såledesär
överenskommelsen eller arbetstagarensatt åtgärd inte kan betraktas som,

eller jämställas med, åtgärd från arbetsgivarens sida.en

Arbetstagaren kan med stöd allmänna avtalsrättsliga regler gäl-göraav
lande överenskommelsen anställningenatt skall upphöra eller hansattom

uppsägning eller frånträdandeförklaring ogiltigegen ochär anställ-att
ningen därför skall bestå se AD 1991 17; jämför Torgny Håstadt.ex. nr
i SvJT 1991 470 ff. och AD 1993 43. Detta fall regleras i idags. nr
princip inte anställningsskyddslagens regler, och någon tidsgräns förav

väcka sådan ogiltighetstalan,att syftar till arbetstagaren skallen fåattsom
behålla eller återgå till anställningen, torde inte gälla se AD 1991 17.nr

Även arbetsgivares avskedande eller uppsägningen är rätts-att se som en
handling. I anställningsskyddslagen finns det specialregler för det fallet

arbetstagare med stöd lagen villatt gällandeen göra sådanav rätts-att en
handling från arbetsgivarens sida ogiltig.är Det kan emellertid tänkas att
arbetstagaren i detta fall inte åberopar sig lagens regler i ställetutan
allmänna avtalsrättsliga regler rättshandlingars ogiltighet. Det kanom

i fråga huruvidasättas det anställningsskyddslagens område finns nå-
för på talan arbetstagarenutrymme vid sidangon att anställnings-av av

skyddslagens ogiltighetsregler tillämpa andra regler ogiltighetom av
rättshandlingar. I fall kan det uppstå tveksamhet huruvidavart preskrip-
tionsregeln i 40 § anställningsskyddslagen, talan ogiltig-som avser om
förklaring med stöd den lagens regler, skall tillämpasav

Enligt vår mening bör tvister har betydelse för anställnings be-som en
stånd aktualiseras inom kort tid. Det skall inte möjligt åter-en vara att
uppväcka anställningen lång tid efter det arbetstagaren upphördeatt att
utföra arbete i anställningen. Reglerna i nuvarande 40 och 42 §§ anställ-
ningsskyddslagen, bl.a. det falletrör arbetstagaren vill ha kvarsom att
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anställningen ogiltigförklaringbegäraåtergå tilleller att av en ar-genom
sådantutgår frånavskedande, synsätt.elleruppsägningbetsgivares ett

möjligheterarbetsgivarensÄven tidsbegränsningrörandeförslagvåra av
vidomständighetergrundanställningsavtalgällandegöra att ett avatt

liknan-ståndtill byggerkommitogiltigt inte har etttillkomstdess är
de synsätt.

vill fåarbetstagaregällerreglermening bör de närEnligt vår enensom
medockså arbetstagarenavskedande tillämpas närogiltigförklaring ettav

domstolsförklaringvill fåregleravtalsrättsligaallmännastöd somenav
utföra arbetehan har upphörtbeståranställning attinnebär trots attatt en

överenskom-gällandekanArbetstagaren göraanställningen.i attt.ex. en
ogiltig eller hansskall upphöraanställningen ärmelse att egenattom

följdtillogiltig och hanfrånträdandeförklaringuppsägning eller är att
inte heller kunnabörArbetstagarenanställningen.få behållaskalldärav

ogiltighets-vidpreskriptionsregleranställningsskyddslagenskringgå t.ex.
arbetsgivaresogiltigförklaringtalangrundatalan av enatt omengenom

i ställeträttsgrundsatserallmännaavskedandeuppsägning eller t.ex.
regler tillämpasGenomregler.anställningsskyddslagensför att samma

blir regle-anställningåteruppväckaförgrundenvad är att enoavsett
tillämpa.enklaredärmedenhetlig ochocksåringen attmera

till följdi anställningen,utföra arbeteupphörtarbetstagarenl-lar t.ex.att
till följdskall upphöra elleranställningenöverenskommelse attomav en

innebärdomstolsförklaringfåvill hanuppsägning, och somenav en egen
preskriptionsfristersåledes iaktta demåstebestår, hananställningenatt

hade avskedat honomarbetsgivaren i stället närskulle ha gälltsom om
tvister kanHärigenomutföra arbete.han upphörde garanteras att somatt

inomåteruppväcks aktualiseras ochanställning avgörstillleda enatt en
skall betraktashar skettvadtid. Påstår arbetstagarenkort att som,som

arbetsgiva-avskedande frånuppsägning ellereller jämställas med, etten
ogiltigförklaringgäller vidtidsfristergivetvissida, tillämpas de somrens

14.4.3.5.jämför avsnittavskedandeelleruppsägningarbetsgivaresav en
och l4.7.4..

anställningenNär övergerl5.2.8. arbetstagaren

villanställningsskyddslagenochavtalsrättrubriken allmänUnder av-
från ochbara uteblir arbetetfallet arbetstagarenslutningsvis det attta upp
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kanske till och med anställning hos någontar se AD 1975 29annan nr
eller meddelar arbetsgivaren han inte vill ha kvar sin anställning.att Si-
tuationen får då ofta rättsligt bedömas så arbetstagaren s.k.att genom
konkludent handlande har bringat anställningen upphöra med omedel-att
bar verkan och således iaktta för honom gällandeutan att uppsägningstid.
Att vad har inträffat under vissa omständigheter kansom betraktaattvara

eller jämställas med, uppsägning ellersom, avskedande frånen ett ar-
betsgivarens sida har vi berört tidigare i detta avsnitt se också avsnitt
14.4.3.5. och 14.7.4..

Situationen kan också den arbetstagaren bara uteblir frånatt arbetetvara
arbetsgivaren får vad det berorutan att på. Enligt arbetsdomstolenveta

måste i sådana fall normalt räkna med anställningenman består underatt
någon tid arbetstagaren inte kommer tilltrots att arbetet; det kan finnas
många olika förklaringar till arbetstagaren uteblir. Ochatt får där-man
för, enligt domstolen, i normalfallet räkna med anställningen upphöratt
först efter det omkring veckor har förflutitatt ett arbetsgiva-par utan att

fåtthar reda arbetstagaren återkommaren i tjänst seom ADattavser
1980 140, jämför AD 1982även 132, 1986 1987nr 159, 1991nr nr nr

85 och 1992 139.nr nr

Det för de berörda situationemagemensamma arbetstagarenär kannu att
ha sinsägas övergett anställning muntligen eller skriftligenutan tydligtatt

han sig ellersäger frånträderatt anställningenange jämför 12 kap.upp
27 § jordabalken för falletdet hyresgäst sin lägenhet.att överger Ien
sådana situationer kan det osäkert och under vilkanär förutsätt-vara om
ningar arbetsgivaren kan betrakta anställningen avslutad ochsom rent
allmänt hur arbetsgivaren bör förfara i dessa fall. Det torde intet.ex.

alldeles ovanligt utländsk arbetstagare, återvändervara att till sitten som
hemland, bara uteblir från arbetet meddela arbetsgivaren,utan att som
kan ha svårt få bekräftat arbetstagarenatt har återvänt till sittatt hem-
land. Vid våra arbetsplatsbesök har detta också på håll påtalatsett par som

problem.ett

Enligt vår mening bör i syfte förenkla och förtydliga redan iman att- -
lagen anvisningar hur arbetsgivaren kan förfarage han har fogom när
för arbetstagare har uteblivitatt anta att från arbetet haren övergettsom
anställningen. I sådana fall bör arbetsgivaren kunna med tillposten ar-
betstagarens kända adress sända uppmaning tillsenast arbetstagarenen att

höra sig med risk han kan förloragenast sin anställning.av att l-lörannars
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anställningsförhål-därefter, börtvå veckorinomsigintearbetstagaren av
upplöst.landet somanses

denoch hurlagregeln ärföreslagnadenutformningenDen närmare av
18 Därtillspecialrnotiveringenvi ibehandlar gertillämpasavsedd att

utfor-kantill arbetstagarenmeddelandehurexempelocksåvi ettett

mas.
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förmånerandra16. Lön och
uppsägningstidenunder

§§reglerna i 12-14 lönbeträffandenågra ändringarföreslår inteVi om
uppsägningstiden.underförmånerandraoch

Gällande16. rätt1.

arbetsta-finns bestämmelseranställningsskyddslagen det12-14 §§I om
uppsägningstiden. Bestäm-förmåner underandratill lön ochrättgarens

anställ-arbetsgivaren hardetgäller baramelserna är sagt uppsomom
ningen.

uppsägningsti-underblivit uppsagd harharEn arbetstagare rätt attsom
inte fåranställningsförmåner hanandrasin lön ochden behålla även om

tidigarefår andra arbetsuppgifterarbetsuppgifter alls ellernågra än
uppsägning, fårarbetsgivaren vidtar arbetstaga-12 §. I medoch att en

vid tvistarbetsgivarentill lön Attlagstadgadsåledes rätt omm.m.ren en
avstängninghari allmänhet inteuppsägnings giltighet rätt att genomen

följer 34 § stycket.arbetsuppgifter andraundanhålla arbetstagaren av
fall skulle hai visstarbetsgivarenMen rätt avstängaäven attett ar-om

uppsägningslön enligt 12betalamåstebetstagaren, han m.m.

förflyttas till någon underfår inte hellerArbetstagaren ortannan upp-
arbete därigenommöjligheter sökasägningstiden, hans nyttatt ettom

får§ stycket. Här arbetstaga-försvåras 14 förstaicke obetydligtskulle
för-lagstadgat skydduppsägningen visstsåledes i och med motett enren
tålavaritomplacering han hadeflyttning eller tvungen attsom annarsen

ocksåuppsägningstiden har arbetstagarenavtal. Underenligt gällande en
för sigledighet med lön sökafå skäliglagstadgad rätt ett nyttattatt m.m.

stycket.§ andraarbete 14
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Arbetstagarens lagstadgade till lön förutsätterrätt arbetstagarenattm.m.
står till arbetsgivarens förfogande för utföra arbete, bortsett från denatt
tid arbetstagaren fårnär ledig för söka sig arbete. Kanatt ettvara nytt
arbetstagaren sjukdomgrund inte utföra något arbete, har såle-hanav
des inte på §grund 12 någon till lön arbetsgivaren.rätt Dettaav m.m. av
gäller arbetsgivaren skulle ha haft något arbete erbjudaoavsett om att
under sjukdomstiden.

Om arbetsgivaren inte skulle ha behov arbetstagarens arbetskraftav
under hela eller någon del uppsägningstiden, kan han förklaraav att ar-
betstagaren inte behöver stå till hans förfogande. Arbetsgivaren får däri-

från uppsägningslönenrätt räkna vad arbetstagarenattgenom en m.m. av
under denna tid har tjänat i anställning och vad arbetstaga-ävenen annan

uppenbarligen kunde ha tjänat i godtagbar anställning. Dessutomren en
får utbildningsbidrag räknas i vissa fall §.13 Arbetsgivaren harav
däremot inte någon möjlighet räkna vad arbetstagaren kan ha för-att av
tjänat under uppsägningstiden på i anställning,sätt änannat t.ex.en ge-

näringsverksamhet. Det arbetsgivaren måste bevisaär vadnom egen som
arbetstagaren kunde ha tjänat i godtagbar anställning.en annan

På grund hänvisningar i 34-36 §§ gäller reglerna i 12-14 §§ i vissaav
fall vid tvist också efter anställningstidens utgång. En uppsagd arbetsta-

har under uppsägnings- tvistetidenoch fårätt ledigt med löngare t.ex. att
för söka sig anställning den han har gått tillän domstol föratt en annan

arbetsgivarens vilja behålla.att- mot -

Bestämmelserna i 12-14 tvingande till arbetstagarens förmån.är Den
beräkningennärmare lön och andra anställningsförmåner enligt 12 §av

får dock bestämmas kollektivavtal har slutits eller godkäntsgenom som
central arbetstagarorganisation, och avtalsbunden arbetsgivareav en en

får tillämpa sådant kollektivavtal sådana arbetstagare inteävenett som
medlemmar organisationenär förutsättningunder de sysselsätts iattav

sådant arbete med avtalet §.2som avses

överväganden1 6. 2.

Bestämmelserna i 12-14 anställningsskyddslagen inte ha föran-synes
lett några beaktansvärda problem i den praktiska tillämpningen. Bestäm-
melsema, inte vårai direktiv, har inte heller, såvitt viomnämns harsom



uppsägningstiden 437förmåner199332 Lön och underSOU andra

kritik. Vi finner därför inteför någon bärkraftigbekant, utsatts an-oss
justeringarfrågorledning någrahär smärreänatt ta annat avomupp

bestämmelserna.

det bordearbetsgivarhåll ofta framförd synpunktfrånEn är att vara
betalamajeure-fall få befrielse från skyldigheteni forcemöjligt attatt

brand,fabrik förstörsOm arbetsgivarensuppsägningslön av enm.m.
underskyldighetenkostnader, och dessutommedför i sigdetta attstora

uppsägningslön till de arbetstagarebetalarelativt lång tid behöva m.m.
den arbetsbrist harbehövt grundhar sägas upp-somupp avsom

framstå oskäligt betungandeföljd ödeläggelsen kankommit till somav
företaget.förödande föroch vara

de uppkommermajeure-situationemaför forcekännetecknandeDet är att
arbetsgivaren eller arbetstagarnavarkenoförutsett ochplötsligt och att

handlar iinträffade. Vad det egentligentill detnågon skuldhar av-om nu
defördelaskyddsaspektervederbörligt beaktandefall medsedda är att av

inträffade.ekonomiska följderna detav

vidinte skall betalasuppsägningslönnågonEn regel ut upp-att m.m.om
arbetsgivaren i dessamajeure-fall innebär i praktikenforcesägning i att

omedelbart avskedande arbetsta-vidtafall får slags rätt attutanatt ettett
situa-till den uppkomnaföranlett eller medverkatpå något harsättgaren

omedelbartlagstiftare har intagit den ståndpunktenTidigaretionen. att ett
i särskilt allvarliga fall där detförekomma baraavskedande skall är

falli alla andraföranlett avskedandet;agerande hararbetstagarens som
uppsägningstid och lönfå i åtnjutandekommaskall arbetstagaren m.m.av

anledning frångå den ståndpunktenVi inte funnitdenna. harunder att ens
arbetsgivarenutsträckningmajeure-karaktär. I tordeför fall force storav

fallekonomiska följdernaförsäkring avseende dekunna teckna av av
force majeure-karaktär.

tillinskränkasituation det skulleEn där kunna rättenövervägas attannan
grundharuppsägningslön arbetstagare,är när sagtssom uppm.m. en

Manuppsägningstiden.underfortsätter begå avtalsbrottavtalsbrott, attav
vid sidan anställningendet fallettänka sig arbetstagarekan attt.ex. aven

arbetsgiva-denigång verksamhet konkurrerar medhar satt somen som
reglernahävdasdriver. lett sådant fall skulle det kunna att upp-omren

fi-så tillarbetsgivaren hjälpasägningslön tvingakan säga attatt attm.m.
nansiera etableringen konkurrent.av en
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Enligt vår mening det bättre de avsedda fallen inomlösaär att nu ramen
för tillämpning uppsägnings- och avskedandereglema än atten av gene-
rellt ändra reglerna uppsägningslön fyller viktig socialom m.m., som en
funktion omställningstid förunder den arbetstagaren följersom en
uppsägning. Om arbetsgivaren något skäl väljer vidta uppsäg-attav en
ning det i själva verket finns skäl för omedelbart avskedande,trots att ett
får uppsägningslön Ochhan betala arbetstagarenacceptera att m.m. om

uppsägningstiden fortsätter begå avtalsbrottunder sådant sättatt ett
inte skall behöva tålas i något anställningsförhållande, måste arbets-som

givaren ha då vidta omedelbart avskedande.rätt att ett

syftarBestämmelserna i 14 till underlätta för arbetstagarenatt attsom
få någon arbetsgivare, tillämpasarbete hos arbets-även närett nytt annan

ogiltigförklaringhar begärt uppsägning och således hartagaren gettav en
anställning inteuttryck för han vill behålla sin och i första hand sökaatt

sig arbete. Enligt vår mening det rimligt uppsagd arbets-ärett nytt att en
vid tvist uppsägningens giltighet lagstadgatharäventagare etten om

förskydd sina möjligheter hitta arbete. Arbetstagaren kan iatt ett nytt
denna situation inte kommersäker domstolen ogiltigför-att attvara
klara uppsägningen, och det därför naturligt och befogat arbetsta-är att

fåri detta fall så arbetsgivarens bekostnad sigäven sägaattgaren se
efter Erfarenheten visar vidarearbete. relativtett nytt att storom en an-

faktiskt fåttdel de arbetstagare har uppsägning ogiltigförklaradav som en
olika går tillbaka till anställning.skäl inte sinav

Bestämmelserna i 12-14 lön uppsägningstidenunder gällerom m.m.
år 1982sedan inte det arbetstagaren själv har sig. Iärnär sagtsom upp

falldetta har arbetstagaren inte något lagstadgat skydd för-attmot t.ex.
flyttas till eller till betalt arbete.sämreort etten annan

När det arbetstagaren själv sig,har torde det vanligasteär sagtsom upp
arbetstagaren arbetar kvar med sina vanliga arbetsuppgifter ochattvara

arbetstider uppsägningstiden. Omunder hela arbetsgivaren just grund
arbetstagarens uppsägning skulle arbetstagaren lön elleravstänga utanav

omplacera arbetstagaren till väsentligt arbete, förfarandettordesämreett
kunna angripas rättsligt med det resultatet arbetstagaren åtminstone fåratt

ekonomisk ersättning vad han hade kunnat enligtmoten som svarar
§12 jämför AD 1978 89. Med hänsyn till det sagda, och tillLex. nr nu
det naturligtvis främst arbetsgivarendet vidtagitharär när äratt som en

uppsägning finns skyddsbestämmelsemadet behov i 12-14 §§,ettsom av
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återbestämmelsernaföreslåfunnit anledningvi inte görshar att attnu
sig.själv hartillämpliga det arbetstagarenformellt när är sagt uppsom

ändringarnågra materiellafunnit anledning föreslåsåledes inteVi har att
det tillåtet§§. Liksom hittills böri 12-14bestämmelserna attvara ge-av

uppsägnings-beräkningendenkollektivavtal bestämma närmare avnom
lönen.
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vid17. Turordning uppsägning
på grund arbetsbrist ochav
företrädesrätt till
återanställning

ändringarföreslår flertal reglerna turordningen vidVi rörett av som
på arbetsbrist. För första föreslåsuppsägning grund det lagstift-attav

målsättningsparagrafningen skall innehålla arbetsgiva-atten som anger
första eftersträvaoch de anställda i hand skall avtalslösningar. Vidareren

föreslår vi vissa regler frågor med anknytning till kollektiv-rörnya som
turordningen. För det fall inteavtal turord-göratt parternaom upp om

altemativregel. Enligtningen föreslår vi denna har arbetsgivaren rätten
välja mindre andel personalstyrkan särskildatt ut aven som anses vara av

för fortsatta driften.betydelse den De arbetsgivaren väljerpersoner som
då sedvanliga turordningsdiskussionerstår utanför behållasoch de kanut

övrigai verksamheten. För arbetstagare gäller däremot strikta turord-
Sättetningsregler efter anställningstid. indela arbetstagarna i turord-att

ocksåningskretsar förändras i flera enligtavseenden den diskuteradenu
altemativregeln. Det nuvarande begreppet driftsenhet föreslås därvid
bli begreppet arbetsenhet och den avgränsning i dag skerersatt av som
utifrån begreppet avtalsområde indelning grundvalersätts av en av

jämförbarabegreppet i huvudsak arbetsuppgifter. Vi förordar vidare
förändrad på frågor iomplacering samband arbets-medrören syn som

brist. företrädesrättReglerna till återanställning behålls i sak. Viom-
har dock till följd de vi föreslagit i frågaändringar turordnings-av om
reglerna funnit skäl utvidga arbetsgivarens skyldighet återanställaatt att

Sådanarbetstagare. skyldighet enligt förslagetskall föreligga inom hela
arbetsgivarens verksamhet den där arbetstagaren tidigareort var an-
ställd. Vidare vi föreslagithar ändringar så företrädesberättigadatt en
arbetstagare i vissa fall skall kunna erbjudanden återanställninganta om

för förloraden skull sin företrädesrätt till andra befattningar.utan att
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Inledning17.1.

Reglerna turordningen vid uppsägning grund arbetsbrist tillhörom av
i anställningsskyddslagen. De innebärde centrala företräde tillmest att

fortsatt anställning skall till de arbetstagare har längst anställ-ges som
Omningstid hos arbetsgivaren. anställningstiden skulle sammanfaller, skall

Ävenäldre arbetstagare företräde framför sättannatgesen en yngre.
särskilttillerkänns de äldre arbetstagarna skydd turordnings-ett genom

Det föreskrivs nämligen arbetstagare årreglema. den 45är överatt som
sig viss anställningstid.får tillgodoräkna extra

förVidare finns särskilda regler företrädesrätt arbetstagare harom som
nedsatt arbetsförmåga och grund detta har beretts särskildsom av sys-
selsättning arbetsgivaren. På fackliga förtroendemänhos kansättsamma

förtroendemannalagen företräde till fortsatt framförenligt anställningges
arbetstagare.andra

Om inte behålla gamla arbetsuppgifter drifts-arbetstagaren kan sina efter
inskränkningen förutsätts försökerdet arbetsgivaren omplacera ho-att

För företräde gäller dock arbetstagaren måste tillräck-haatt attnom.
liga kvalifikationer för omplacering skall bli aktuell.att en

Lagen innehåller också regler arbetstagarna skall indelas i olikaattom
turordningeninom vilka skall bestämmas, s.k. turordningskret-grupper

Turordningen skall enligt regler fastställas för driftsenhetdessa varjesar.
varje kollektivavtalsområde.och

Ett samband med turordningsreglema reglernahar företrädes-nära om
till återanställning. Har arbetstagare blivit uppsagd grundrätt en av

arbetsbnst har han under vissa förutsättningar erhålla sådanarätt att an-
ställningar aktualiseras hos arbetsgivaren inom viss tid efter uppsäg-som
ningen.

Reglerna turordning företrädesrätt återanställningoch till i huvud-ärom
dispositivasak så centrala kollektivavtal kansätt att parterna genom

komma andra regler skall Genomgälla. sådant avtalöverens att ettom
kan också de lokala bemyndigas träffa avtal turordningparterna att om
och återanställning. Personer på nedsattgrund arbetsförmåga stårsom av
utanför turordningsreglema kan dock inte bli föremål för uppsägning
efter avtal mellan Vissa inskränkningar gäller också i frågaparterna. om
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möjligheten lokal nivå träffa avtal uppsägningatt om av personer som
äldre 57 och halvt år vidär än uppsägningstidens utgång.ett

Det finns flertal exempel kollektivavtalcentrala innehållerett som reg-
ler kan från lagens regler turordning och återan-görasatt avstegom om
ställning.

17.2. Direktiven m.m.

våraI direktiv under rubriken Turordningsägs m.m. sammanfatt-
ningsvis följande. Turordningsreglema vållakan problem, särskilt i små

medelstora företag.och Vid driftsinskränkningar det angeläget bådeär
för företaget och de anställda den arbetsstyrka blir fårkvaratt som en
sammansättning fortsatt effektiv verksamhet möjlig. Vigör börsom en
kartlägga den praxis gäller för från turordningsreglemaavstegsom ge-

kollektivavtal. Därvid skall särskild uppmärksamhet förhål-ägnasnom
ilandena de mindre företagen. Erforderliga lagändringar skall sedan fö-

reslås utifrån syftetdet allmänna främja fungerandeväl företagatt som
kan anställningstrygghet. Vi skall också beakta de delvis avvikandege
förhållande råder inom den statliga delen arbetsmarknaden ochsom av

följer regeringsformens och LOAs särskilda krav vid befordransom av
statsanställda.av

Reglerna återanstälhiing berörs inte särskilt i direktiven. Eftersom viom
frihethar vad vi i övrigt finner angelägetäven kommer vi dockatt ta upp

behandla vissa frågor med anknytning till de bestämmelsema.att

17.3. Bakgrund

Om inte följde kollektivavtal ansågs arbetsgivare vid tidenannat ettav en
före 1974 års anställningsskyddslag inte skyldig vid uppsägningattvara

grund arbetsbrist iaktta turordning efter anställningstid AD 1933av
50. Var det sannolikt det låg föreningsrättskränkande syfteattnr ett

bakom uppsägning kunde dock denna angripas; det låg då på arbetsgi-en
visa han hade haft skälig anledning bestämma turordning-att attvaren att

efter anställningstidens längdsätt än AD 1950 38. Vidannaten nr
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nyanställning ansågs i princip inte heller skyldig tidi-arbetsgivaren att ge
anställda arbetstagare företrädesrätt till återanställning.gare

arbetsgivaren intealltså sikte på fall där åtagande iDet sagda tar genom
kollektivavtal förpliktad särskilda omständigheter dåbeakta hanattvar

kollektivavtalbestämde turordningen. Redan enligt äldre det dockvar
sådana föreskrifter. Ofta därigenom förvanligt med utrymmegavs ar-

anställningstidensbetsgivaren beakta flertal kriterier, bl.a. längd.att ett
inte i förgrunden.sistnämnda faktor sköts dock i allmänhetDenna

i stället kollektivavtal i första före-privata sidan fanns handPå den som
lämpligastearbetsgivaren ägde behålla de dugligaste och arbets-skrev att

lika lämpliga och skickliga arbetstagareFörst vid valet mellantagarna.
särskilt försörj-kunde hänsyn till anställningstidens längd och stortas

fanns i sådana också exempel på till återan-ningsbörda. Det avtal rätten
ställning för uppsagda arbetstagare.

kommunaltjänstemän gällde vid denna tid inte någraFör och sär-stats-
rådde förbudskilda avtalsbestämmelser eftersom det generelltett mot

kollektivavtal på områden. Regler företrädesrätt till återan-dessa om
förtjänstställning ansågs också strida grundlagsbestämrnelsen ochmot om

skicklighet befordringsgrund vid tillsättning statlig tjänst.avsom

fanns exempel på avtalNär det gällde andra offentliganställda sadesom
såarbetsstyrkan behövde minskas skulle den arbetstagare inomatt om yr-

anställningstiden försthade den kortaste Reg-kesgruppen sägassom upp.
företrädesrätt till återanställning förekom också.ler om

Även anställningstidenskollektivavtalet föreskrev längd skulle be-attom
aktas kunde arbetsgivaren tillåtas Detta gällde för det fallgöra avsteg.att
arbetstagarens duglighet användbarhet understiger genomsnittsmåttetoch
i för arbetsgivaren vållar påtaglig olägenhet AD 1944graden som nr

styrktasådant fall klart7. Det skulle i sig betydande ochröraett om
skillnader i duglighet.

Genom 1971 års lag anställningsskydd för vissa arbetstagare korn detom
lagstiftas frågor turordning företrädesrätti med anknytning till ochatt

till återanställning. då företrädesrättI lagen regler tillgavs om ny an-
ställning för blivit uppsagdden arbetstagare grund arbetsbrist.som av
Företrädesrätten gällde arbetsgivare i denhos verksamhet därsamma ar-

tidigare förutsättningbetstagaren hade sysselsatts, under arbetstagarenatt
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kunde ha tillräckliga kvalifikationer för det arbetet. Lagenantas nya om-
fattade endast de arbetstagare äldre 45 år. Motivet bakomänsom var reg-
lerna företrädesrätt och lagstiftningen i skydda de äldreom stort attvar
arbetstagarna från slås från arbetsmarknaden. Intresset deatt ut attav ge
äldre arbetstagarna särskilt skydd återkom sedan i detett argumentsom
lagstiftningsarbete följde på anställningsskyddets område. Samtidigtsom
betonades också behovet skydd för de arbetstagare grundav som annan
ansågs ha svårt hävda sig den arbetsmarknaden.öppnaatt

ÅmanskaNär den utredningen diskuterade regler turordning ochom
återanställning anslöt sig således till tankarna bakom 1971 års lag.man
De äldre arbetstagarnas behov skydd hade för övrigt skjutits i för-av
grunden också i utredningens direktiv.

Utredningen kom eftersträva objektiva kriterier för lagregel iatt en som
tillräcklig grad betonade de angivna skyddsaspektema. Det alltså devar
äldre arbetstagarnas behov skydd lyftes fram i frågaav som tur-men om
ordningen ansågs principen anställningstidens längd inte åldern iom -
första hand alltför vedertagen i kollektivavtalen för kunna frångås.att-
Således blev det kriteriet utslagsgivande för reglerna turordning ochom
återanställning. Därigenom ansågs dock inte skyddsbehovet för de äldsta
ha blivit tillräckligt tillgodosett. På grund därav föreslogs regeln attom
arbetstagare 45 år skulle få tillgodoräknaöver sig viss anställnings-extra
tid.

Vidare föreslogs företrädesrätt skulle åt arbetstagare med längstatt ges
anställningstid inom verksamhet och företrädesrätten skulleattsamma
bestämmas inom varje kategori arbetstagare med utgångspunkt frånav
anställningstidens längd.

Utredningen betonade reglerna i enskildadet fallet kunde framståatt som
orättvisa arbetstagarens perspektiv eftersom intede möjlighetur attgav
beakta andra skäl social Mot denna bakgrund förordadesnatur.av att reg-
lerna skulle dispositiva kollektivavtal.göras genom

Vid departementsbehandlingen godtogs de grundläggande tankarna bakom
förslaget. Det framhölls bestämmelserna i de då gällande kollektivav-att
talen lämplighet inte kunde då de endast ansågs till-om accepterasm.m.
godose kortsiktiga företagsekonomiska intressen.
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indela arbetstagarna i olikagällde turord--två punkter,På sättet attsom
uppfattningdepartementschefen däremothadeningskretsar, änen annan

utredningen.

departementschefen förslaget turord-menadeFör det första att attom
verksamhet sig allt-arbetsgivarens sträckteinomningen skulle bestämmas

bilda utgångspunkt fördriftsenheten skulleföreslogslångt. I ställetför att
driftsenheterfanns fleraOm detturordningskretsen. öpp-ortsamma

arbetstagarorganisationema begäraförmöjlighetnades dock att atten
turordningskrets.skulle utgöraorten en

innebörd.invändningen Departe-andra punktenPå den motsattavvar
utredningen förordade kriterietdärvid detmentschefen menade att omav

för varje arbetstagarkategori, innebarturordning skulle upprättasatt en
stället förelåg skälframhöll i detavgränsning. Hanalltför snäv att atten

förhållandevis arbetstaga-turordningen inombestämma stor grupp aven
till tolkningssvårighe-förutsågs också kunna ledakategoribegreppEttre.

Kollektivavtalsområdet i fö-tvister. kom ställetföljandeoch därav attter
framhölls särskilt så-turordningskretsen. Detförreslås gräns att ensom

Eftersom turordningsgruppen blevbli enkel tillämpa.regel skulledan att
införa krav arbetsta-därtill nödvändigtansågs detvidsträckt ett attatt

fortsattakvalifikationer för det arbetet,tillräckligaskulle ha omgaren
tillräckliga kvalifika-Medplacera arbetstagaren.blev aktuelltdet att om

kvalifikationerhar de allmännaavsågs arbetstagarentioner att som nor-
arbete.den sökermalt ställs som

torde omöjligt konstrueraDepartementschefen framhöll det attatt vara en
i situationer. Därförrimlig och rättvis allaframstodlagregel somsom

kollektivavtal. Detskulle dispositivareglernaföreslogs att genomvara
turordning gicköverenskommelse endastdockframhölls utatt om somen

oorganiseradeorganisationers medlemmar och arbets-slå andraatt ut
1973129 233.skulle rättsstridig prop.från arbetsplatsentagare anses s.

frånnogräknade arbetsgivaremotivering främst hindra mindreMed att
bestämmel-lagen skulle innehållakringgå föreslogs ocksåreglerna attatt

till återanställning. I denna del menade departe-företrädesrättser om
till återanställningutredningen, skullementschefen, i likhet med rättenatt

Efter riksdagsbehand-hela verksamhet.föreligga inom arbetsgivarens
197336 39 kom dock företrädesrätten begränsaslingen InU atts.

till företräde kom alltså endastturordningsreglema. Rättsättsamma som
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gälla inom driftsenhet kollektivavtalsområdeochatt samma samma som
arbetstagaren tidigare hade varit anställd.

Även bestämmelserna till återanställning kom, efterrätt riksdagsbe-om
handlingen, bli dispositiva. Departementschefen anmärkte i anslutningatt
till dessa regler det i samband med nyanställning inte rättsligenatt var
möjligt tillstånd från den enskilde arbetstagaren träffa avtalatt utan om
avvikelse från turordningen för nyrekryteringen. Detta ansågs utgöra ett
förfogande redan intjänad rättighet,över dvs. förfogandeetten som en
facklig organisation inte ansågs kunna bemyndigande frångöra denutan
enskilde medlemmen. Däremot framhölls kollektivavtal med denatt an-
givna innebörden kunde träffas innan den uppsägning utgjordesom grun-
den för till återanställning hade prop.rätten 1973129 266.ägt rum s.

Turordningsreglema kom för återkommande kritik frånutsättasatt ar-
betsgivarhåll. Man menade sammanfattningsvis möjligheterna till rim-att
liga avvägningar tillhänsyn intresset livskraftiga företag inte möj-av av
liggjordes i tillräcklig utsträckning.

Inför 1982 års anställningsskyddslag fann dock departementschcfen inte
skäl i grunden ändra reglerna. Han framhöll behovet bestämtatt attav

det skydd lagen åtvärna de äldre arbetstagarna och deom som gav ar-
hadebetstagare i övrigt svårt hävda sig på arbetsmarknaden. Omattsom

skäl undantagsvis förtalade lösning ansågs det rimligten annan attvara
gjordes i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisatio-avsteg

Att gällande inte i allmänhetgöra kunde nå rimliga resultatattnen. man
den ansåg departementschefenvägen underkänna de enskildaattvara

vilja förmåga. Departementschefenoch sade sigparternas medvetenvara
de problem förelåg i de företag inte hade kollektivavtal ochom som som
därmed stod möjlighet avvikelser från lagens regler.görautansom att

Den invändningen ñck dock stå tillbaka för de skäl talade för attsom reg-
lerna skulle behållas oförändrade. Depanementschefen betonade också
fördelen med ha objektiva kriterier.att

De regler turordning vid uppsägning grund arbetsbrist fö-om samtav
reträdesrätt till återanställning hade införts 1974 års anställ-som genom
ningsskyddslag behölls därför i oförändrade i 1982 års lag.ävenstort sett
Reglerna har inte heller ändrats i några väsentliga avseenden undermer
tiden därefter.
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Gällande rätt17 .4.

Turordningsreglerna enligt17.4.1.
anställningsskyddslagen

innehåll kortfattat beskrivits.avsnittet lagreglemashardet inledandeI
ytterligare. del tillämpningsproblemutvecklas Enskall gällandeHär rätt

Även skall underandra kommentareruppmärksammas.kommer görasatt
följer.rubrikerde som

Arbetsgivarbegreppet7.4.1.1.1

arbetsgivarbegreppetsammanhang bety-i flera andraSåsom störstaär av
Kortfattat kandiskuteras.turordningsreglemadelse sägasnär att som ar-

fysiska eller juridiskai arbetsrätten denbetsgivare betecknas person som
sådana förhållandenutförande arbete underträffat avtal med om avannan

alltså detArbetsgivarenanställningsförhållande föreligger. rätts-ärettatt
anställningsförhållande seisubjekt arbetstagarensär motpart ettsom

1984 141.ADbl.a. nr

detbetydelsearbetsgivare kanuppfatta närVem är att avvarasomsom
Arbets-omplaceraarbetsgivarens möjligheterbedömagäller attatt m.m.

bli omplaceradkravaldrig ställaenligt gällandekan rätt atttagaren
definition arbetsgivarbe-bestämsutanför den gräns avgenom ensom

påturordningskretsamakanolika dispositionerTill följdgreppet. av
kringgå En-lagen.syftet kanbegränsas, ochkommadetta sätt attatt vara

19818271axiställningsskyddslag prop.årstill 1982förarbetenaligt s.
syfte tordei sådantjuridiska ombildningarframgår63 görs ettatt om

rättsliga medel.inskrida medkunnaman

Anställningstiden7.4.1.2.1

vidbeaktaskriterium skallförstalängd detAnställningstidens utgör som
tiden skall beräknas.sigfrågor kan inställaflertalturordningen. Ett när

principomfattning iochanställningensförst ärkanDet artattnoteras
för be-anställningDeltidsanställning ochberäkningen.betydelse vidutan

anställningheltidsanställning ochlikvärdigtalltså medgränsad tid bedöms
dåliksom tidockså räknas medtjänstledighet fårvidare. Tid undertills

för sig omfattasi och inteinnehaft sådan anställningarbetstagaren avsom
beredskapsarbeteanställningsskyddslagen m.m.-
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Vissa andra frågor med anknytning till beräkningen anställningstidenav
regleras explicit i anställningsskyddslagen. Samtliga dessa bestämmelser
har placerats 3i

Här först den arbetstagare byter anställning inom kon-attanges som en
kan få tillgodoräkna sig tiden i den äldre anställningen. Den förut-cern

sättning uppställs koncemförhållandetär skall ha förelegat vid ti-attsom
förden bytet. Genom denna bestämmelse undviks anställd från denatt en
dagen till den andra får turordningsplaceringsämre bara förena en att ett

Ävenkoncemförhållande upplöses. så sker efter byte behåller denettom
anställde sin upparbetade anställningstid.

Lagstiftaren begagnat i detta lagrum begreppet koncern. Med koncern
då bl.a. koncern enligt aktiebolagslagen, lagen ekonomiska för-avses om

eningar, banklagstiftningen Koncembegreppet inom den arbets-m.m.
rättsliga lagstiftningen har tidigare varit föremål för Vi erinraröversyn.
också vi har till uppgift begreppet. En sådanöveratt attom nytt se

faller inom för vårtöversyn slutbetänkande.ramen

En fråga beräkning anställningstiden i samband med arbetstaga-om av att
byter anställning grund företaget eller del företagetren attav en av

överlåts besvaras i punkt i lagrummet. Här stipulerasnästa arbetstaga-att
i den angivna situationen har tillgodoräkna sigrätt tiden hos denattren

förra arbetsgivaren tiden beräknas hos dennär senare.

En föreskrift i 3 § berör såväl koncernfallet överlåtelsesitua-annan som
tionen. Det föreskrivs därvid det sker flera byten så får arbetsta-att om

räkna anställningstiden hos samtliga arbetsgivare.garen samman

3I § finns också regeln arbetstagare år45 vid bl.a. beräk-att överom
ning anställningstid i samband med turordning får tillgodoräkna sigav en

anställningsmånad för varje påbörjad månad under anställningen,extra
dock högst 60 månader sammanlagt.extra

I avsnitt ll. har vi behandlat reglerna beräkning anställningstid.om av

17.4.1.3. Omplacering och tillräckliga kvalifikationer

Innan arbetsgivaren vidtar uppsägning på grund arbetsbrist hanären av
skyldig först försöka placera arbetstagaren. En uppsägning inteatt ärom
sakligt grundad det skäligt krävaär arbetsgivaren berederatt attom ar-
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uppsägning§. I förarbetenaarbete hos sig 7betstagaren attannat anges
först alla andra möjligheteråtgärd får tillgripas närär attyttersta somen

förarbetena dockEnligt begränsasfriställning harundvika uttömts.en
kvali-måste tillräckligaarbetstagaren haomplaceringsskyldigheten attav

vissanspråk på tjänst.fikationer för kunna göraatt en

definitionenflera driftsenheter angåendearbetsgivaren harOm av
arbetsgivarens under-enligt förarbetenanedan bördriftsenhet sem.m.

sikte påarbetstagarenmöjligheterna placeravad gällersökning taatt om
omplacering till1973129 121. Enprop.enhetersådanaalla en annans.

blirnågon arbetstagareinte leda tillfår dockdriftsenhet att annan upp-
fråga offentlig verksam-vidare detI förarbetenasagd. ärsägs att omom
anställningsmyndighetensinomomplaceringsskyldigheten gällabörhet

Är1984 141.1973129 5.121; jämför ADverksamhetsområde prop. nr
arbetsgi-normaltske böromplacering har kunnatoklartdet attansesom

19841981 51,omplaceringsskyldighet ADfullgjort sininte har nrvaren
1988 32.och2 nrnr

i 22 till skill-turordningsreglema stadgasdärefter gällerdetNär som
efter omplace-endast§ dispositiv, arbetstagarefrån 7nad är att om en
för företrädearbetsgivaren krävsfortsatt arbete hoskan beredasring en-

kvalifikationer för dettillräckligaharturordningen arbetstagarenligt att
§enligt 7 föralltså kravuppställsarbetet. Härfortsatta attsomsamma

kvalifikationertillräckligalåtskall behöva ske,omplacering attvara
särskildai motiven. Deni lagtexten endast§ inteenligt 7 nämns utan

såi §§ sig dock från bestämmelsen 7omplaceringsregeln i 22 skiljer
anställningstid anspråkkanmed längrearbetstagare görasätt att en

innehasdriftsenheten arbetstaga-till plats inomomplacering av ensomen
anställningstid.kortaremedre

för-kvalifikationer har lagstiftaren velattillräckligaGenom kravet
uppgift han inte kanblir omplacerad tillhindra arbetstagarenatt somen
enligtkvalifikationer förarbetenatillräckligaMedklara attavses enav.

kvalifikationer normalt ställs påskall ha de allmännaarbetstagare som
fullständigt behärskabehöver intearbete. Arbetstagarensökerden som

möjlig-från krävs endast han hararbetsuppgifter början. Detsina attnya
158.1973129 Han kanrimlig tid prop.sig dem inomhet läraatt s.

krä-bli placerad tjänsterbli omskolad ellerkrävadock inte attatt som
1984 119.behörighet ADsärskild nrver
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kvalifikationerskall innefatta tillräckligaFrågan vad har ocksåom som
arbetsdomstolen. fallföremål för flertal i I något harvarit avgörandenett

så måste uppfylla enuttryckt saken arbetstagaren slagsdomstolen att
kvalifikationer, framför dåalltminiminivå i fråga de allmänna ut-om

ställer AD 1984 144.erfarenhet, befattningenbildning och nrsom
tillbaka för-också i övriga avgöranden fallithar detta ochDomstolen

varit frågafrån 1973. Det har sedan be-arbetsuttalandena göraattom
sig vilkaenskilda fallen. uttala generellt kravdömningar i de Att mer om

därför möjligt. Larsi praxis torde inte Lunning har iuppställts varasom
anställningsskydd gjort följande sammanfatt-till lagenkommentaren om

1989, 368 f..rättspraxis Lars Lunning, Anställningsskydd,sening s.av

haft till den inne-har arbetsdomstolen ställningI flera domar närmareatt ta
kvalifikationer. Det då till börjantillräckliga börbörden begreppet en an-av

påstås turord-bevisbördan vilar arbetsgivaren, detmärkas när attatt en
84,kvalifikationer AD 1978arbetstagarehar saknatdessaningsberättigad nr

1984 fall det stått klart1983 och 144. I har1982 146, 51 attettnr nr parnr
befattningen i fråga, itillräckliga kvalifikationer föranställde haftden t.ex.

verkstadschef, försäljningschef,1976 18,fråga elektriker nr en enom en
1977 ADkontorist AD 215,verkstadsingenjör och montörenen nren

162 påbutiksbiträde AD 1978 eller personalen1978 84, ett ennrnr
kommit till1983 107. I andra fall har domstolenFinlandsbåt AD ennr

lång erfarenhet ochmed hänsynstagandetill kravenuppfattningmotsatt
inspektörstjänst 1976 26, teoretisk utbildning förADutbildning för en nr

språkkunskaper förAD 1976 77, särskildasocialassistenttjänst ennren
96,försäljningskontorist AD 1979 ämneskompetensbefattning nrsom

1984 19 bristandehögstadiumför på grundskolanslärare samtnrm.m.
1984 133.datakunnandeför ADochspråkkunskaper systemoperatören nr

i övrigt tidigare misslyckade försökrättsfallet behandlarDet även attsenare
1977 159kompetensornråde.I rättsfallet AD hadeutvidga arbetstagarens nr
tidigarebeträffande konduktörsbefattning praktiskdomstolen vägaatt en

1984teoretisk utbildning. Rättsfallet AD 144kravetverksamhet mot nr
förhållandet mellan formell kompetens och upparbetadocksåbehandlar

jämförelse kan med kravet på särskildEn vidareverkstadsvana. göras
tjänst idrottslärare vid tillämpningen deförämneskunskap som aven

reglerna i huvudsak jämförbara arbetsuppgifterstatligamotsvarande om
51 framgår bl.a. arbetsgivaren1977 rättsfallet 1983AD 41. Av AD attnrnr

i tidolägenhetema övergångeninte hadeplaneratssjälv har ta attansetts av
då funnits. invändningarhadede möjligheter till introduktionmed m.m. som

försäljningsarbete och brist upparbetadeolämplighet forarbetstagarensom
antingen obestyrkta eller denockså såsomkontakter har avvisats av

i anställningsskyddetsfått tålas arbetsgivarenbeskaffenheten de haratt av
bestämmasmedturordningen skallDet nämligen inte frågaintresse. är attom

i för befattningen lämpadeutgångspunkt denär mest personen.vem som

rättsfall tillkommit se bl.a. ADytterligare någraSedan detta skrevs har
62.1992 och14nr nr
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17.4.1.4. Begreppet driftsenhet och turordning förgemensam orten

Frågan hur arbetstagare kan komma berörasom gruppen av som att av en
driftsinskränkning turordningskretsen skall bestämmas omdisku-var- -
terad under lagens förarbeten. Detta har redan berörts i bakgrundsavsnit-

Enligt departementschefen det allmän uppfattning in-tet. attvar en en
skränkning inom driftsenhet inte skulle få återverkningar inomen en

Ävendriftsenhet arbetsgivaren bedrev verksamhet vidort.annan om
flera olika driftsenheter på borde enligt departementschefenortsamma
huvudregeln densamma. Men här kom alltså arbetstagarorganisatio-vara

möjlighet begära turordningskrets för helaatt attnen ges en en gemensam
sittinom avtalsområde.orten

Enligt förarbetena avsågs med begreppet driftsenhet sådan del etten av
företag belägen inom och byggnad eller inom ochsom var en ettsamma

Äveninhägnade område, dvs. fabrik, butik verkstadsamma etc.en en en
och kontor inom byggnad enligt förarbetenautgör ochett samma en

driftsenhet prop. 1973129 260. Begreppet fick alltsåsamma s. en geo-
grafisk avgränsning.

Arbetsdomstolen har inte heller varit benägen ifrån dettaatt geogra-
Ävenfiska i rättsfall från år harsynsätt. domstolen funnit klaraattsenare

geografiska avgränsningar talar för det handlar olika driftsenheteratt om
1988AD 32 och 100. En sak organisatorisktär att ettnr nr arman mer

kan nödvändigt skall bedömasynsätt begreppet förnär vissavara man
särskilda yrkesgrupper ofta på fot.resande Det kan då bli frågaärsom

bedöma den enhet varifrån uppdragen utgår eller där administra-attom
tionen finns driftsenhet.som

När det därefter fackligagäller den organisationens möjlighet begäraatt
turordning för kan ortsbegreppet varit före-nämnasgemensam orten att

mål för tolkning i arbetsdomstolen. Domstolen har då intagit restriktiven
hållning bl.a.och fast avseende vid två platser från varandrautgörom
skilda befolkningskoncentrationer AD 1984 4.nr

Det bör också tilläggas arbetsdomstolen i nyligen meddelad domatt en
AD 1992 130 bl.a. gjort vissa principiella uttalanden lagenshurnr om
regler angående indelningen i turordningskretsar skall uppfattas.

Den fråga domstolen hade ställning till hur långt turordnings-som att ta var
kretsen skall sträcka sig inom kommun då arbetstagarorganisationen haren
begärt turordning för Domstolen framhöll särskilten gemensam orten. att
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anställningsskyddslagen inte harvid tillämpningen 22 § sigröraattman av
arbetsgivare, driftsenhet och avtalsområde. Härvidmed andra begrepp än

såsom rörelse statligavvisade domstolen den tankegången, begrepp elleratt
myndighets verksamhetsområdekan betydelseeller kommunal vidvara av

tillämpning lagen.av

blivit fastslaget kommunala myndighetens ellerDet har därmed denatt
förverksamhetsområde inte dennämndens utgör gränsenyttersta en ge-

går i vidturordning enligt lagen; denna stället kommunengränsmensam
farm 89sådan. En sak domstolen kollektivavtalet ABär att attannansom

nedan.skulle den tolkningen sesnävareges

avtalsområde7.4.1.5. Begreppet1

ytterligare kriterium. OmdärefterTurordningskretsen begränsas ettav
stadgas turordning skallarbetsgivaren bunden kollektivavtalär attav en

fastställas för varje avtalsområde för sig. Arbetare och tjänstemän kom-
Ävendärför normalt i olika turordningskretsar.hamnaatt om ar-mer

betsgivaren saknar kollektivavtal kan slutresultatet komma bli det-att
på på tillräckliga kvalifikationer.grund kravetsamma av

ÄrDet inom vilket avtalsområde arbetet faller. arbetstaga-avgörande är
oorganiserad i fackförening inte har kollektiv-eller medlem somren en

arbetsgivaren blir detta kriterium utslagsgivande. Omfattasavtal med
organisationdäremot medlemskap iarbetstagaren ettgenom en annan av

han självfallet ikollektivavtal kommer hamna den kretsen.annat att

1 7.4.1.6. Särskilda arbetstagarekategorier av

I 23 § anställningsskyddslagen finns regel berör arbetstagare meden som
Omnedsatt arbetsförmåga. sådan arbetstagare har beretts särskilden sys-

selsättning hos arbetsgivaren, så få företräde till fortsatt arbeteskall han
oberoende turordningsreglema. begränsning gäller dock dettaSom attav
skall kunna ske allvarliga olägenheter.utan

Med nedsatt arbetsförmåga svårt grundhararbetstagarenatt attmenas
behålladärav eller få anställning. skallAtt arbetstagaren ha beretts sär-

skild sysselsättning särskilt anordnad plats efteratt anpassatsmenas en
ombyggnad statligamed medel.

Anställningsskyddslagen innehåller också bestämmelse, 33 attomen
turordningsreglema inte för fyllt 65 årgäller arbetstagare harden som
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ålderuppnått den lägre medför skyldigheteller avgå ålders-medattsom
pension.

Särskilda17.4.2. bestämmelser turordning iom annan
lagstiftning

örtroendemannalagen1 7.4.2.1 F
.

8 § förtroendemannalagen finns särskilda reglerI betydelseärsom av
fackligavid bedömningen de förtroendemärmen i turordningssamman-av

då förtroendeman hinder 22 §hang. Det anstän-utanattanges en av
fortsattningsskyddslagen skall företräde till arbete det är sär-ges om av

platsen.skild betydelse för den fackliga verksamheten Kan förtroen-
efter omplacering beredas fortsattdemannen endast arbete gäller häräven

förutsättning tillräckliga kvalifikationer förhan har arbetet.attsom
förutsättning aktuell för de förtroendemän står iDenna kvar arbe-är som

fackliga 197488vid sidan den verksamheten prop. 222. För-te av s.
före efter driftsinskränkningentroendemän och arbetar heltid medsom

fackliga frågor däremot inte. kan tilläggas speciella fö-berörs Här denatt
gäller vid permitteringar, vilket inte falletreträdesrätten medäven är

turordningsreglema i 22

genomgångna reglerna skall inte personlig förmån förDe ses somnu en
förenskilde förtroendemannen skydd den fackligaden verk-utan ettsom

arbetstagarsidans lokalasamheten. För del det den organisationenär som
bestämmer förtroendemannen företräde till fortsattbör anställ-om ges

222. fråganning prop. 197488 Vid tvist kan objektivtuppdragets. om
betydelse 94särskild arbetsdomstolen AD 1977prövasärsett av av nr

1992och 144.nr

uppsägning strider de genomgångna förkla-En här reglerna kanmotsom
ogiltig. reglering sig frånDenna skiljer bestämmelserna i anställ-ras

ningsskyddslagen; enligt anställningsskyddslagen kan felaktig uppsäg-en
tillning grund turordningsbrott endast leda skadestånd.av

17.4.2.2. offentlig anställningLagen om

Även LOA innehåller särskilda turordningsregler.lagen
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fråga8 § det uppsägning påI kap. l uppkommer grundattanges om om
förarbetsbrist så skall, turordning uppsägning faststäl-det behövs,närav

fråga turordning tillämpas lagen anställningsskydd ocksåI pålas. om om
jämförlig ställning. Vidarbetstagare i verksledande eller därmed be-

i turordningen så skall enligt 8 kap.stämmande arbetstagarens platsav
riktigt§ till kravet myndigheten fullgör2 hänsyn även sätttas att ett

rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter. En uppsägningpåkravet som
i likhetstrider bestämmelserna turordning kan, med vadmot om som

förklaras ogiltig.enligt förtroendemannalagen,gäller

LOA-utredningen i betänkandet Enklare regler förkan tilläggasDet att
SOU 199260, föreslår den beskrivna särregleringenstatsanställda, att nu

På så åstadkommer anpassning till de reglerskall upphävas. sätt man en
i särskilt gäller kravet enligtgäller arbetsmarknaden Vadstort.som

8 2 § LOA utredningen stadgandet har begränsadkap. att enmenar
praktisk betydelse.

återanställningtillFöreträdesrätt enligt17.4.3.
anställningsskyddslagen

utgångspunkter1 7.4.3.1. Allmänna

Som tidigare framgått tillkom reglerna företrädesrätt till återan-har om
kringgåendeställning bl.a. för motverka turordningsreglema.ettatt av

arbetstagareDet ansågs också rimligt uppsagd inom viss tid skulleatt en
erhålla anställning i den verksamhet tidigarekunna han varit sysselsatt,ny

efter uppsägningen beslötarbetsgivaren utöka produktionen ochattom
nyanställa. utformas så den ytterligareRegeln kom stärkte den äld-att att

arbetskraftens möjligheter sig på arbetsmarknaden.hävdaattre

En har arbetsbrist alltså före-arbetstagare grund harsagtssom upp av
återanställning. återanställning föreliggerträdesrätt till Rätten till i den

varit Dettaverksamhet där arbetstagaren tidigare har sysselsatt. gäller
också den har varit anställd för begränsad tid och grundsom som av

fått fortsattarbetsbrist inte har anställning. Begreppet verksamhet synes
i intedetta sammanhang ha någon självständig betydelse. 25 § tredjeAv

framgår nämligen företrädesrätten inomstycket endast gälleratt samma
driftsenhet och kollektivavtalsområde tidigare.som
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Om finns fleradet enheter på återanställningsrättenkanortsamma
komma gälla inom samtliga enheter arbetstagarorganisa-att orten om
tionen så begär. För företrädesrätten gäller vidare arbetstagaren skallatt

Ävenför anställningen.ha tillräckliga kvalifikationer dessa stadganden är
parallella reglerna i 22med

Det kan här företrädesrätt till återanställning endast uppkom-noteras att
Omarbetsgivaren skall nyanställa. han i stället vill omplaceramer om

eller befordra så kommer åtgärden före.den att

driftsenhet, kollektivavtalsområdeTolkningen begreppen och tillräck-av
kvalifikationer sammanfaller tolkningenliga med motsvarande stad-av

ganden i 22

En förutsättning för företrädesrätt arbetstagaren har varit anställdär att
arbetsgivaren 12 månader de tvåhos sammanlagt underän senastemer

åren. När gäller företrädesrätt till säsongsanställningdet utgörs mot-ny
tider fastställssvarande tid månader. Det bör dessanärnoteras attav sex

år inte tillgodoräkna sig någonså får arbetstagare 45över extra an-en
ställningstid.

17.43,2. öreträdesrättens begränsning i tidenF m.m.

från tidpunkt då uppsägningenFöreträdesrätten gäller den skedde eller
vissteller skulle ha lämnats enligt stadgande i 15besked lämnades ett

fram till år förflutit från den dåDen gäller därefter dess har dagett an-
ställningen Vid säsongsanställning räknas tidenupphörde. sätt.annat

omfattas aktualiseras företrä-De anställningar de underärnya som som
således aktuellt tillträde skalldesrättsperioden. Det behöver inte attvara

inom tid. Arbetsgivaren också underlåtaske denna kan göraatt nyan-
hind-ställningar. uppmärksammas företrädesrätten inte hellerHär bör att

arbetsgivaren från organisera sin verksamhet så företrädesrät-att attrar
inte I rättsfallet AD 1980 54 har domstolen uttalatkan umyttjas. attten nr

det inte finns skäl generellt inlåning arbetstagareatt ettanse av som
kringgående företrädesrätten. Handlandet måste i stället i det enskildaav
fallet framstå otillbörligt jämför 1986 50 1988 160.AD ochsom nr nr
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Övergång1 7.4.3.3. företaget till arbetsgivareav en ny

Av särskilt stadgande i 25 § anställningsskyddslagen jämförett även
§3 framgår företag eller den del företaget där verksamhe-att ettom av

bedrivs övergår till arbetsgivare så skall företrädesrättenten gällaen ny
denna arbetsgivare.även mot nya

Vi har i avsnitt 13.3. bl.a. redogjort för gällande i fråga företrä-rätt om
desrätten vid företagsöverlåtelser. Vi återkommer till dessa spörsmål i
övervägandeavsnittet avsnitt 17.8.7..

17.4.3.4. Illojala beteenden m.m.

Företrädesrätten kan förfalla arbetstagaren uppträder illojaltom mot ar-
betsgivaren under företrädesrättsperioden. Illojala beteenden innefat-som

saklig grund för uppsägning bör enligt förarbetena medföratar rättenatt
till återanställning inte längre gäller. Att anställning hos konkurre-ta en
rande arbetsgivare kan dock enligt förarbetena inte illojalt prop.anses
1973129 166. Företrädesrätten har däremot i rättspraxis för-s. ansetts
lorad arbetstagaren går in betydandenär delägare i konkurreran-ettsom

företagde AD 1989 137.nr

17.4.3.5. F lera företrädesberättigade

Flera arbetstagare kan konkurrera företrädesrätten till återanställ-om
ning. Turordningen mellan dem bestäms då på enligtsättsamma som
22 dvs. med hänsyn till anställningstid, driftsenhet, avtalsområdetagen
och tillräckliga kvalifikationer. I detta fall finns dock inte några särskilda
skyddsregler för exempelvis arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga eller
förtroendemän.

Eftersom turordningen skall bestämmas med utgångspunkt i arbetstiden
anställningen upphörde kan vissa omkastningarnär under före-äga rum

trädesrättsperioden. Reglerna arbetstagare 45 år får tillgodo-överattom
räkna sig viss anställningstid kan nämligen medföra sådana resultat.extra

17.4.3.6. påKrav anmälan m.m.

I 27 § anställningsskyddslagen krav arbetstagaren skallupptas att an-
mäla anspråk företrädesrätt. Där finns också bestämmelser när ettom

återanställningserbjudande skall tillträdas. Vidareantaget densägs att ar-
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återanställning för-avvisar skäligt erbjudande kanbetstagare ettsom om
lora sin företrädesrätt.

muntligen skriftligen. Detbeskriven anmälan kan ske såvälEn här som
Vi-visa anmälan har skett.torde dock arbetstagaren har att attvara som

fått skriftligtmåste ha beskedbör uppmärksammas arbetstagarendare att
jämför 8 och 16 §§ LAS. Isin skyldighet lämna anmälanatt annatom

återanställningfall hävda sin till enkan arbetstagaren ävenrätt utan att
sådan anmälan görs.

föreskrivits. Anmälan kan alltsåNågon tidsfrist för anmälan har inte gö-
fårtid företrädesrätten gäller. Det dockhelst under dennär som somras
sittförutsättas normalt anmälerenligt förarbetena arbetstagarenatt an-

anslutning till han blev uppsagdföreträdesrätt i omedelbarspråk att
anställninginte få fortsatt prop.då får reda på han kaneller han att

gjord anmälan1973129 268. kan inteArbetstagaren genom en senares.
erbjudenhunnit blianspråk på plats redan hargöra annan ar-enen som

betstagare.

enligt 27 § inte till-återanställning behövererbjudsEn arbetstagare som
övergångstid. Vad skallförrän efter skäliganställningenträda som anses

till fall hänsynövergångstid får från fall medskälig bedömas tagenvara
Är erbjuds anställning arbetslös börintressen. dentill båda parternas som

Å sidan kan in-relativt omgående. andratillträde skerkunna krävas att
iuppsägningstiderbunden långaträffa arbetstagaren äratt annanenav

Är måste tillträdasanställningen sådan denanställning. den erbjudna att
står först i inte någon möj-arbetstagareomgående och har den tursom

intressen enligt förarbetenaså arbetsgivarenslighet tillträda börsnartatt
förhindrad tillträdavarit börDen arbetstagare haröver.väga attsom

avvisat erbjudandet skall hainte hadock i den situationen rättutananses
168. Rättsfallet AD1973129behålla sin företrädesrätt prop.att s.

arbetsgivarens intresse9 exempel på situation där1983 utgör ett avennr
arbetstagarensanställningen tillträds omgående änväga tyngreansettsatt

då möjlighetföreträdesberättigade hade intekrav återanställning. Den
åtta månader grundförrän långttillträda anställningenatt avsenare

återanställa ochNågon skyldighet arbetstagarenmilitärtjänstgöring. att
vikarie ansågs inte före-övergångstid medhonomunder ersättaatt enen

60.1984 66 1986jämför AD ochligga även nr nr
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Ett erbjudande återanställning vidareskall sådant det skäligenom attvara
bör kunna godtas. I 1973129 168s. uttalas därvid ledning börprop. att
kunna hämtas i de regler gäller för stöd vid arbetslöshet. I detsom sam-
manhanget hänvisas till erbjudet arbete skall lämpligt skäligatt anses om
hänsyn tagits till arbetstagarens yrkesvana och övriga förutsättningar för
arbete till andra personliga förhållanden. Det finns rättsfall där frå-samt

erbjudandet skäligen bort godtas har AD 1982 158.prövatsgan om nr

Särskilda17.4.4. bestämmelser företrädesrätt tillom
återanställning i lagstiftningannan

LOA och viss lagstiftning medför speciella förregler återan-attannan
ställning gäller på vissa delar offentligadet området.av

9I kap. § LOAl det kan fastställassägs turordning för företrädesrättatt
till återanställning i ärende tjänstetillsättning. Reglerna före-ett om om
trädesrätt till återanställning i anställningsskyddslagen tillämpas också
arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning. Men samti-
digt gäller vid tjänstetillsättningen bl.a. kap. 9 §ll regeringsforrnen.
Det stadgas här tillsätmingvid statlig tjänst skall fästasavseendeatt av en-

viddast sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Och företrädes-
enligt förarbetsuttalanden flerarätten är sådana sakliga grunder.en av

Bestämmelserna på detta område innebär alltså företrädesrätten tillatt
återanställning inskränkt i förhållande tillär den företrädesrätt följersom

anställningsskyddslagen prop 1974174 63 och 197576105av s. prop.
Bilaga 2 205 f.. Det finns också författningar med särskilda föreskrif-s.

behörighet för viss tjänst leder tillter resultat. Vidareom en som samma
bör också uppmärksammas tvist företrädesrätt tillröratt en som en an-
ställning, enligt särskild föreskrift i lagen rättegången i arbetstvis-en om

kommer handläggas efter överklagande i den ordning fö-ter, att ärsom
reskriven för besvär förvaltningsbeslut. Särskildaöver regler gäller
också enligt 9 kap. 2 § LOA förhållandetrörande mellan företrädesrät-

till återanställning och befordran. Företrädesrätt till återanställningten
gäller därvid inte till högre tjänst sådan tjänst det tidigare förord-än som
nandet avsåg, intedet finns särskilda skäl till något Sådan före-om annat.
trädesrätt gäller inte heller arbetstagare skall omplacerasgentemot som

grund 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.av
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§ vissa särskilda för bevakningEnligt 9 kap. 3 LOA gäller vidare regler
företrädesrätten.av

LOA-utredningen föreslagit dentidigare nämnda harDen även att nu ge-
Regeringsforrnens be-särregleringen i LOA skall upphävas.nomgångna

återanställ-Begränsningama idock inte förslaget.stämmelser berörs av
område består alltså i detta hänseendeningsrätten ävenstatens om

lagstiftning.leder tillLOA-utredningens förslag

från turordningsreglemaAvvikelse17.5.
kollektivavtal m.m.genom

dis-turordning och återanställningreglernaSom tidigare ärangetts om
kollektivavtal förbunds-så kanpositiva sätt görasatt avsteg genom

ocksåöverenskommelserträffa lokala kannivå. Möjligheten öppnasatt
sådana avtal.genom

förpraxis gällerdirektiv skall vi kartlägga denEnligt våra avstegsom
turordningsreglema.från

kollektivavtalenturordningsreglema i de centralaEn undersökning av
Kommitténanställningsskyddskommitté. lät1977 årsredangjordes av
Statistiskaundersökningockså genomföra brett upplagd cen-genomen

vilkasyftade till kartläggabl.a. ställde frågortralbyrån där attsomman
turordningsregler. I departementspro-från lagensavvikelser skeddesom

sammanfattning 85.följande s.19816 gjordesmemorian Ds A

kollektivavtalen visar, detkommittén företagnaundersökningenDen attavav
från avvikande bestämmelserkollektivavtal förekommer lageni många om

riktlinjerbåde ochDet finns avtal medturordning och företrädesrätt. utan om
dessaexempelvisfår riktlinjer meddelasavvikelse ske, ochhur när attavser

fåryrkeskvalifikationer och särskild turordningtillhänsyn skall kunna atttas
överenskommelserfårVanligt lokalafastställas för olika yrkesgrupper. är att

framfördautsträckning sålunda deträffas sådana avvikelser. I viss ärom
turordningsreglema tillgodosedda i kollektivavta-ändringönskemålenom av

len.

sådana iomfattas avtalföretag kollektivavtal ellerMånga saknar attutanav
LAS.från turordningsreglema iväsentliga avvikelser skettdessanågra mera

tillgodose önskemålet vidsålunda möjlighetSådanaföretag står attattutan
för företagetsbehålla särskilt kvalificerade ellerdriftsinslcränkningar kunna

måni den detta strider la-fortsatta utveckling betydelsefulla arbetstagare mot
turordning.reglergens om ..
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Den slutsats sedan redovisades lagreglema skulle behållas.attsom var
Någon enighet i förtid förelåginom den kommittén intenedlagda dock
den punkten. Det skäl lyftes fram för slutsatsen kommitténattsom var av
företagna utredningar inte för ibelägg lagens regler förening medattgav

i förekommandebestämmelsema kollektivavtal inte skulle fungera på ett
tillfredsställande 86.trots allt i sätt s.stort sett

några slutsatser i eller riktningen efterUtan här dra den andra kanatt ena
genomgång följandeförnyad antal centrala kollektivavtal redovi-ettaven

sas.

Praktiskt samtliga LO-förbund avtal medger frånhar la-taget avstegsom
turordningsregler. Det vanligaste avtalen lokalär över-att attangergens

enskommelse avvikelse får ske det i övrigtinteangesnågraattom men
vilkaför på sådanariktlinjer avtal

finns-påsveriskaFarbriksarbetarêförbündets område och hos Svenska
ÄvenMetallindustriarbetareförbundet. Fastighetsanställdas Förbund har

träffat generella avtal. På delar LO-områdetdenna storatyp av av ges
detta möjligheter till avtalsturlistor på lokal nivå dådetsätt ärmen

vilkaockså fråga i förhandlingarna kriterier skall kunnaöppenen som
tillämpas.

fåtal område dock riktlinjer. då sigI avtal detta Det kan röraett ges
dels vilka kriterier skall beaktas bestämmer turord-närom som man

vilketningslistan dels på indelningen i turordningskretsamaoch sättom
skall ske.

Som exempel avtal kriterier bör Installationsavtaletnämnassom anger
Arbetsgivarföreningen Svenska Elektrikerförbun-mellan Elektriska och

skall beaktadet. Här intressesägs att parternas attman gemensamma av
företagetsyrkesskicklighet nödvändig för fortsattamontörer ärvars

skall få behålla sina anställningar vid driftsinskränkning.verksamhet en
så besitta sådan yrkesskicklighetEn kallad ledande skall ochmontör anses

därför företräde. innehåller också föreskrifterhan kan Andra avtalges
yrkesskicklighet beaktas. sågverksindustrin finnskan Inomatt exem-om

ocksåpelvis sådana avtal. Det förekommer inom detta område exempel
avtalsbestämmelser särskilt försörjningsbörda kansäger att storsom ge
företräde till fortsatt anställning.
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Vissa avtal drar också riktlinjer turordningskretsamaför hur skallupp
I-lärbestämmas. kan Byggnadsavtalet mellan Byggförbundet ochnämnas

Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Turordningen skall enligt avtaldetta
fastställas särskilt för varje yrkesgrupp.

Andra noteringar vissakan avtal kräver den arbetsta-göras är att attsom
vill åberopa anställningstid viss längd skall anmäla tilldettagare som av

arbetsgivaren. för beräkningAnsvaret den tid skall beaktas vidav som
turordningen alltsåläggs här den enskilde.

gäller tjänstemannasidan följande.När det kan Enligt trygghets-sägas
SAFöverenskommelsen mellan och PTK får arbetsgivaren och den lokala

tjänstemarmaparten träffa överenskommelser avvikelser från bestäm-om
i 22 §melsen anställningsskyddslagen. Riktmärket vid sådan överens-en

kommelse skall med minsta möjliga olägenhet för berörda tjäns-attvara
bibehålla personalstyrka vid företaget effektivitetentemän gör atten som

inte eftersätts. I flera centrala Svenskaavtal Industritjänstemannaför-
bundets område har sedan bestämmelser innebörddenna införlivats.av

På det statliga området gäller, framgått, redan enligt lag flertalettsom
särbestämmelser. Parterna har också träffat kollektivavtal turord-om
ningen. Detta har skett avtalet turordningar för arbetstagaregenom om

TurA-S, Cirk.hos SAV 1984 IA ll. detta avtal stadgas bl.a.staten att
turordningskretsama statligadet området, i stället för vad isom anges

§22 anställningsskyddslagen, skall omfatta arbetstagare med i huvudsak
jämförbara uppgifter hos myndigheten den där finns.arbetsbristenort
Kollektivavtalsbestämmelsen i jämförbarahuvudsak uppgifter harom
sitt i äldre lagstiftning för statsanställda, statstjänstemannalagen.ursprung
Av motiven till denna lagstiftning framgår varför detta kriterium kom att
införas område. Därvid avgränsning till kollektiv-statens attanges en
avtalsområdet inte ansågs lämplig eftersom och statliga kollek-ett samma

oftativavtal gäller för så alla arbetstagare hos myndighet.gott som en
Det ansågs inte heller möjligt område turordnings-avgränsaatt statens
kretsen enbart med myndigheten eller förvalmingsenheten utgångs-som
punkt prop. 1974174 50 ff., 1992 90.AD Av betydelse is. se nr sam-
manhanget också det statliga trygghetsavtalet SAV Cirk. 1989 37är A

1992och 3. I detta avtal finnsA bl.a. bestämmelser fördubbladeom
uppsägningstider vid uppsägning grund arbetsbrist.av
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Tolkningen det statliga kollektivavtalet TurA-Sav och det däri angivna
kriteriet i huvudsak jämförbara uppgifter har varit föremål för arbets-
domstolens prövning i bl.a. rättsfallet AD 1992 90.nr

Vid Arbetslivscentrum verksamheten i visst avseendevar organisatoriskt
uppdelad biblioteksenhet och dokumentationsenhet.en Gunilla Sen varanställd vid dokumentationsenheten.Det kom inledasförhandlingarattsenaremed anledning personal skulleatt sägas påav grund arbetsbrist. Detupp avbeslutadessåvitt i frågaär turordningskrets skullenu att omfatta Biblio-entek och krets skulle omfatta Dokumentalister.att en I kretsen Bibliotek
inplacerades fyra arbetstagare.Gunilla S kom bli inplaceradatt i kret-ensamDokumentalister. Senarebeslutadessen inomatt respektiveen person tur-ordningskrets skulle sägas och Gunilla S blev därför uppsagd.upp

Tvisten kom gälla det med hänsynatt till begreppetom i huvudsaktagenjämförbara arbetsuppgifter korrekt dela arbetstagarnavar vidatt biblio-uppteks- och dokumentationsenhetemai två turordningskretsar. GunillaseparataS yrkade ogiltigförklaring och gjorde då gällande endast krets skulleatt enupprättats; under dennaförutsättning skulle Gunilla S inte ha blivit uppsagd.

Arbetsdomstolen uttalade i huvudsakjämförbaraatt arbetsuppgifter byggde
principen anställningstidens längdatt i första hand skall avgörandevaraför turordningen mellan olika arbetstagare. Domstolen menade därför attbegreppet skulle vidsträckt betydelseeftersomgesen tolkningsnäv leddeentill anställningsskydd.ett Därefteruttunnat gjorde domstolen grundligenjämförelse mellan arbetsuppgifternavid de bådaenheterna.Slutsatsenblev attdet förelåg högst avsevärd parallellitet mellanen dessa; även vidom mandokumentationsenheten inte sysslade fysisktmed handhavande böckerav -här arbetade främst via databas sårörde det sig vidman bådaenheternaom-bevaka utgivning ochatt anskaffa litteratur. Deattav skillnaderyttre somallt förelåg fick karakteriserastrots gradskillnader och inte artskillnadersom

och, tillade domstolen, den organisatoriska uppdelningen mellan enheterna
hade varit slag än sådantett slagmer av yttre betingadesettav som avarbetsuppgifterna. Domstolen tillade också det vid bedömningenatt måstetillmätas betydelse arbetstagarna vid de bådaatt enheterna hade i det
väsentliga utbildning och kompetens ochsamma de därför uppfylldeattanställningsskyddslagenskrav på tillräckliga kvalifikationer för omplacering.

Domstolen menade arbetsuppgifternavid de bådaatt enheternahadevarit iavbeskaffenhet inriktningstort ochsett ochsamma det därmed också varitattfråga i huvudsak jämförbara uppgifter. Däravom följde endastatt en tur-ordningskrets skulle ha Uppsägningenupprättats. ogiltigförklarades.

När det gäller kommuner och landsting har i kollektivavtalet AB 89 fö-
reskrivits avtal får träffas avvikelseatt från 22 och 25 §§ anställ-om
ningsskyddslagen vad gäller indelningen i turordningskretsar vid turord-
ning på grund uppsägning och vid återanställning.av Vid upprättande av
lokala kollektivavtal skall då eftersträva utsträcka räckviddenman föratt
turordningama så långt det praktisktär möjligt från tillämpningssyn-
punkt. Företrädesberättigade arbetstagares önskemål anställningom utan-
för avtalets räckvidd skall också i möjligaste mån beaktas. Om överens-
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nämndsellerstyrelsesverksamhetmedträffasintekommelse enenavses
förvaltningsområde.

vadbedömningvid ärhärtill anmärktsanslutningiDet har att somav
till bl.a.skall hänsyntillärnpningssynpunktfrånmöjligtpraktiskt tas om
utsträckninggeografiskaområdetselleranställdaantaletgrundpådet av
turordning.tillämpasvårigheteruppenbaraföreligger att gemensamen

arbetsuppgiftemaspå grundkommunenockså tillskallHänsyn tas avom
måste in-servicebehovallmänhetenstilloch med hänsynservicekaraktär

distrikt.iverksamhetendela

genomgångnatolkat dedomstolen130 har1992rättsfallet ADI nunr
bestämmelsema.

verksam-nämndensmyndighetensellergällandegjorde härArbetsgivaren att
dåturordningfördenutgjorde gränsenhetsområde yttersta gemensamen

handI förstaturordningskrets.träffatsinteöverenskommelse me-annanom
avvisadestankegångDennadirekt lagen.följdedettanade kommunen att av

i vad arbetsgivarendomstoleninstämdeDäremotse ovan.domstolenav följafickslutsatssådannämligenandra hand,gällande igjort avatt ansesen
kollektivavtalet.

centralainnehållet i vissatagit siktegenomgången hargjordaDen nu
lagreglemasrespektivekollektivavtalensgällerkollektivavtal. När det

någon klarsvårt fåvaritdet däremotpraktiken hartillämpning i att upp-
statistiskaaktuellanågrasig föreliggavisathär intefattning. Det har

med Ar-varit i kontaktbl.a.Vi harfrågan.belysninguppgifter till av
besked.fått nekandeochArbetslivscentrumbetsmarknadsstyrelsen och

statistiskt ellerredovisakunnatkommittén harsakkunniga iheller deInte
i syftegjortstidigareUndersökningardel.material i dennaliknande som

svårasigövrigt visatförfrån harlagen att ut-kartlägga varaavstegatt
Tillkomstanställningsskydd,19816 86 och Lagenvärdera Ds A oms.

då bl.a. pekats219. Det harHellbergVrethem,tillämpning,och s.
innebäröverenskommelseträffadklartalltidinte göratt parterna om en

innebäri själva verketeller denlagreglematillämpningstrikt omaven
avsteg.

litenalltförigjorts gällandedock görsarbetsgivarhåll harFrån att avsteg
lagreglemaredaninväntsfackliga sidan harutsträckning. På den att ger

verksamhe-tillexempelvis hänsynarbetsgivarenförvisst taattutrymme
från la-avvikelseruppgörelserträffasdärutöverdetkrav och omatttens

så kräver.förhållandenaomgen
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SAF har riktat kritik särskilt den ordning råder på tjänste-mot som
mannasidan. Som tidigare medger de centrala avtalen på dettasagts om-
råde Enligt SAFgörs. står det dock klart deatt avsteg lokala tjänste-att

sällan och i alltför liten utsträckningmannapartema gårytterst med
från lagen. Bakom detta ligger enligt den kritikavsteg förts framsom

bl.a. vissa rekommendationer tidigare utfärdats från SIF centralt.som
Enligt dessa rekommendationer skall avtalsturlistor, dvs. för arbetsta-

bindande avtal turordningen, användas restriktivt. Om tjänste-garna om
med arbetsgivarenär överens i fråga lagens tillämpningmannaparten om

rekommenderas vissa särskilda formuleringar skall användas iatt de loka-
förhandlingsprotokollen i syfte klargöra det inte sigatt röratt om en

avtalsturlista. En sådan formulering kan lyda

tjänstemannapartenAtt arbetsgivarentolkar lagensturordningsreglerattanser
på riktigt innebär inte tjänstemannapartensättett träffa kollektiv-att attavser
avtal turordningen.om

Genom formuleringen skall alltså klargöras intedet har träffats någotatt
kollektivavtal turordningen med den rättsverkan sådant avtal har.om ett
Det har också pekats lokala förhandlingsprotokoll där arbetstagarpar-

uttalat man principten accepterade upprättandetatt s.k.av av en av-
talsturlista för frånsäga sig stödjarätten enskildatt medlem vidatt en

eventuell tvist uppsägning.en om

Från TCO har bekräftats rekommendation med det angivna inne-att en
hållet har utfärdats. Bakom rekommendationen dock ligga den avsik-sägs

arbetstagarorganisationen inte skall sig sinten att skyldighetavsäga att
rättsligt biträda de enskilda medlemmarna vid tvist arbetsgivaren.mot
Samtidigt har dock framhållits rekommendationen inte innebär någotatt
förbud avtalsturlistor. I anslutning härtill har ocksåmot poängterats att
arbetstagarorganisationen måste restriktiv med tillåtaattvara avsteg
eftersom arbetsgivaren ofta vill utnyttja situationen för siggöraatt av
med anställda personliga skäl, det finns saklig grund.av utan att
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förhållandenUtländska17.6.

Danmarkl7.6.1.

kollektivavtalsreglering. Ar-påhuvudsakibyggerdanskaDet systemet
begränsadlagfritt dessutommöjlighetbetsgivarens säga äratt genomupp

eller diskrimineran-Föreningsrättskränkandeavseenden.särskildai vissa
förtill skadeståndsansvaroch ledadärvid angripaskanuppsägningarde

också regler arbetstagarenfinnskollektivavtalenIarbetsgivaren. som ger
Arbetsbrist generelltgamla tjänsten.i denåterinsättasrätt anses somatt

lagstift-dock inte någonfinnsuppsägning. Detgrund förgodtagbaren
företrädes-uppsägning ellervidturordningbestämmelserning med om

liknandedock vissaåterfinnskollektivavtalenåteranställning. Itillrätt
kollektivavtalenockså iregler sägerförekommerregler. Det att omsom

isåteknik införs skallgrundbortfallerarbetsplatser att manav ny
företrädesrättReglerdrabbas.denomplacerahand försökaförsta omsom

kollektivavtal.ocksåfinns iåteranställningtill

Norge17.6.2.

ordning-svenskaliksom dennorsk byggerenligtAnställningsskyddet rätt
arbetsgivarensuppsägning frånlagstiftning. Enutsträckningi storen

grund.sådanarbetsbristgrundad ochsakligtsida skall vara enansesvara
turordningsregler.docksaknarlagenDen norska

uppsägningen iakttavidskyldigdärför inteArbetsgivaren är att exem-
sådanurvalskriterium, inteanställningstidens längdpelvis om ensom

Ibundenarbetsgivarenkollektivavtal ärföljerförpliktelse av.ett somav
arbetsgivarendärvid vanligtkollektivavtalen detde ledande är att som

anställningstid. Av-anställda med längstföreträdehuvudregel skall ge
sådanaskäl, ochsakligaföreliggerdeti allmänhettillåts dockvikelser om

vissaväljabehovarbetsgivaren harbl.a.skäl utatt personerär att av
vidaredockMan böryrkesskicklighet. poängteragrund att upp-enav

tillmöjligheterfinnsdetfår ske arbetstagarelikväl intesägning omav en
förföremål dom-också blivituppsägningar harKollektivaomplacering.
anställdaslångvarigtmellan deavvägninginnefattatstolsprövning ensom

drivakunnaintressearbetsgivarensochskyddsintressesärskilda attav
också norska domsto-denhareffektivt möjligt. l-lärsåverksamheten som
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len kommit in på företagsekonomiska bedömningar. I vissa rättsfall har
därvid uppsägningar äldre arbetstagare med lång anställningstid åsido-av

eftersom domstolen inte delat arbetsgivarens uppfattningsatts, de fö-om
retagsekonomiska skälen bakom beslutet.

Lagbestämmelser förekommer i fråga till återanställning. Efterrättom
ha blivit uppsagd kan arbetstagaren enligt lagen underatt års tid där-ett

efter hävda sådan rätt.en

17.6.3. Finland

Även i Finland finns lagstiftning stadgar uppsägning frånattsom en ar-
betsgivaren endast kan ske på vissa särskilda grunder. Brist på arbete ut-

sådan grund.gör en

I lagstiftningen förekommer generellt diskrimineringsförbud iett men
övrigt finns inga uttryckliga lagstadganden någon bestämdattom tur-
ordning skall iakttas vid uppsägningar på grund arbetsbrist. Turord-av
ningsbestärnrnelser finns dock i de centrala organisationemas kollektivav-
tal. Här föreskrivs arbetstagare skall iatt tre sistasägasgrupper av upp
hand. Dessa arbetstagareutgörs särskilt viktiga för fö-ärgrupper av som

verksamhet, krigsinvalider och arbetstagareretagets förlorat sinsom ar-
betsförmåga i arbetsgivares tjänst. Därutöver skall avseende fästassamma
vid arbetsförhållandets längd och arbetstagarnas försörjningsbörda.

Det finns också regler företrädesrätt till återanställning. Omom en ar-
betsgivare behöver arbetskraft för eller liknande uppgifter desamma som
från vilka arbetstagaren blivit uppsagd så skall arbetsgivaren i första hand
erbjuda den uppsagda arbetstagaren återanställning han sökerännuom
anställning arbetsförmedlingen. Bryter arbetsgivaren dennagenom mot

Återanställningsrättenregel kan han bli skadeståndsskyldig. kan göras
gällande endast under nio månader.

17.6.4. Tyskland

Enligt tysk måste uppsägningrätt från arbetsgivarens sida socialten vara
rättfärdigad för tillåten. När arbetsstyrkan skall minskasatt vara

skälgrund ekonomiska gäller alltjämt kravet socialt rättfärdigandeav
huvudregel. Den grundläggande tanken vid turordningen dåsom deär att
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ii behov skydd skall sista hand.arbetstagare sägasär störst av uppsom
komplicerad såUrvalsprocessen enligt tysk därvid sätträtt är att ett

Här kan såledesomständigheter social kan beaktas.flertal tanatur manav
anställningstid, civilstånd, försörj-anställdes ålder,till bl.a. denhänsyn

I anställ-ekonomiska omständigheter i den tyskaningsbörda och stort.
före-företagsekonomiska hänsyn. Detningsskyddslagen dock ocksåtas

för fallrättfärdigande inte gäller detdärvid på socialtskrivs kravetatt
yrkeskvali-med vissabehålla arbetstagarearbetsgivaren har behov attav

för detskall således inte behövafikationer. Sådana arbetstagare sägas upp
oacceptabelt för företa-sig ekonomiskt eller teknisktfall detta visar vara

get.

kollektivaockså något proceduren i samband medDet kan nämnas om
s.k.medbestärnrnandeuppsägningar. Enligt tysk kanrätt utövas ettgenom

vid respektive företag. DeDriftsråden väljs lokaltdriftsråd.Betriebsrat;
därvid inte någon fackligdriftsrådetväljs till representerarpersoner som

uppgifttill tillliknande har endastorganisation eller att tautan vara
uppsägningar på grundsamband medsamtliga anställdas intressen. I av

för någontinguppgift. Inomdriftsrådet viktigarbetsbrist har ramenen
arbetsgivarendärvid rådet medsocial plan förhandlarkallas omsom

kvar. Denoch vilka skallskallvilka arbetstagare sägas som varasom upp
innehålla föreskrifterregelmässigt ocksåsociala planen kommer att om

kompensation skall utgå till de arbetstagarevilken ekonomisk somsom
sägs upp.

kompliceradsociala planenUpprättandet den en process,synes varaav
företagsekono-såväl socialttill de faktorerdels allamed hänsyn somav

tilli och dels med hänsynskall sammanhangetmiskt slag beaktas attsom
företagsledningenockså Om ochekonomisk ersättningfrågor tas upp.om

sociala erbjuder denden planendriftsrådet inte kommakan överens om
förfarandeför dettaskiljeförfarande. Inomslagstyska rätten ett ramen
skallsociala planenskiljedomstolen hur denblir dådet avgör ut.sesom

förs mellanförhandlingarSammanfattningsvis dekan sägas att ar-som
turordningsför-påminner dedriftsrådet i mycketochbetsgivaren om

låt med vissasvenskförekommer enligthandlingar väsent-rätt, varasom
detaljerna.skillnader i frågaliga om
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Frankrike17.6.5.

Arbetsbrist i Frankrike godtagen uppsägningsgrund ochutgör även en
arbetsgivaren därtill ha långt gående frihetganska bestämmaattsynes en

lagstiftningenurvalet arbetstagare. I finns dock föreskrivet vilka kri-av
terier skall beaktas. Dessa kriterier försörjningsplikt,utgörssom an-av

såsomställningstidens längd, i övrigt skyddsvärda intressen handikapp
å yrkesskicklighet. Someller hög ålder andra sidan, detärantyttssamt,

arbetsgivaren lägger fast vilken tyngd de olika omständigheter-dock som
arbetsgivarenskall ha och det alldeles klart endast bestäm-är attansesna

yrkesskicklighetvilka krav kan ställas i fråga hos de kvarva-sommer om
rande arbetstagarna.

i alla EG-länder, har tillEn sak arbetstagarna, liksom rättär attannan
då skyldigmedinflytande inför driftsinskränlcning. Arbetsgivaren ären

förhandlingsamråda Vid sådanmed arbetstagarrepresentantema.att en
kriterier tillämpas vidskall bl.a. diskutera vilka kommer attman som ur-

valet.

Storbritannien17.6.6.

arbetsbrist principiellt kan angri-En uppsägning på grund godtasav men
enligt engelska anställningsskyddslagenden den är attom anse sompas
Är egentliga grunden för uppsägningen därvid medlem-orättfärdig. den

i facklig organisationeller icke-medlemskap betraktas denskap utanen
orättfärdig.vidare som

Någon skyldighet följa viss turordning vid uppsägningenlagstadgad att en
iföreligger inte. vägledande grundregel såväl praktiken iEn rätts-som

förstaanställningstidens längd itillämpningen principen attsynes vara om
hand skall fälla avgörandet. Arbetsgivaren har dock viss frihet vidatten
urvalet också beakta såväl sociala skäl arbetstagamasandra som yr-

objektivtkeskvalifikationer. arbetsgivarenDet avgörande attvarasynes
förkan försvara kriterier till grund urvalet.de han lagtsom

EES-rätt1 7.6.7. EG- och

I avsnitt redogjort för EG-rättsliga regelverket. Medhar det av-
följande.seende särskilt de här behandlade frågorna kan antecknas
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EG-rätten innehåller inga reglergenerella anställningsskyddets områ-
de. Några uttryckliga bestämmelser turordning återanställningochom
återfinns således inte. Det finns däremot anledning här särskiltatt upp-

tvåmärksamma direktiv på det arbetsrättsliga området.

första åsyftade direktivenDet de handlar förfarandet i sambandav nu om
med kollektiva uppsägningar grund arbetsbrist 75l29EEG, änd-av

9256EEG. Direktivet innehåller regler de anställdas till in-rättrat om
formation och förhandling i sådana situationer. Inför kollektiven upp-
sägning således arbetsgivarenskall bl.a. överlägga med arbetstagarens re-

sådanaVid överläggningar skall försöka begränsapresentanter. anta-man
uppsägningar skadeverkningarlet och de kan uppkomma för desom som

tvingas lämna sina anställningar jämför avsnitt l9.3.4.2..även

Enligt direktivet företagsöverlåtelser 77l87EEG skallom samman-
fattningsvis arbetstagarna få behålla sina anställningar och anställnings-
villkor företag överlåts och vidare stadgas arbetsgivaren ärett attom
skyldig förhandla innan överlåtelsen beslutas. Detta direktiv viharatt ut-

i avsnittförligt behandlat 13.

Direktiven från åren 1975 1977och omfattas EES-avtalet.av

åtaganden17.7. Sveriges internationella

Även i denna del har vi tidigare lämnat samlad redogörelse; avsnitten se
Delar Sverigedet regelverk medlemskapet i H.O åtagitav som genom

sig följa betydelse diskuterar turordningsfrågor. Deär näratt av man
grundläggande ILO-bestämmelsema anställningsskydd finns i kon-om en
vention uppsägning anställningsavtal arbetsgivarens initiativom av

kompletteras vissa rekommendationer.medsom

Konventionen innehåller föreskrifter gäller uppsägning skernärsom en
ekonomiska, teknologiska, strukturella eller liknande Inför såda-skäl.av
uppsägningar skall samråd ske med arbetstagarnas företrädare. Ar-na

betsgivaren skall informera och skälen till eventuella uppsäg-om ange
ningar. Av rekommendationen framgår alla skall försöka be-att parter

uppsägningama lindraoch dess verkningar. Detta skallgränsa dock inte
rekommen-motverka effektiv företagetdrift eller förvaltningen. Ien av
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dationen också vissa åtgärdersägs skall för minskaatt övervägas ska-att
deverkningama.

Rekommendationen innehåller vissa regler turordning och återan-om
ställning. Enligt dessa bör arbetsgivaren fastställa turordningen med stöd

kriterier kända i förväg.är Kriterierna bör vederbörlig hänsynav som ta
till såväl företagets arbetstagarnas intressen. De arbetstagaresom som

ekonomiska skäl eller liknande bör företrädesrättsagts tillupp av ges
återanställning.

Överväganden1 7 8 förslagoch
. .

17.8.1. Inledning

Enligt våra direktiv skall vi granska turordningsreglema och föreslå er-
forderliga lagändringar med det allmänna syftet främja väl fungerandeatt
företag kan anställningstrygghet. Vi skall vid granskningensom ge sär-
skilt ha de mindre företagens intressen för En bärandeögonen. tanke i di-
rektiven också tyngdpunkten iär det arbetsrättsliga regelverket skallatt
förskjutas från den centrala nivån till lokalplanet och den enskildesatt
ställning skall stärkas. Med de angivna utgångspunktema vi detnu ser

vår uppgift kritiskt analysera det nuvarandeattsom systemet.

Med avseende på turordningsreglemas konstruktion inställer sig först den
principiella frågan lagen huvudregel alltjämt bör föreskrivaom som att
anställningstidens längd skall fälla avgörandet turordningennärensam
fastställs avsnitt l7.8.2. Men andra spörsmåläven bör närtas upp reg-
lemas tekniska uppbyggnad behandlas. Vi skall bl.a. diskutera den metod

lagen anvisar för bestämma turordningskretsama, dvs. frågansom attnu
vilken arbetstagare visst uppsägningsförfarande skallom ettgrupp av om-

fatta avsnitt l7.8.3.. I anslutning därtill vi också kravet påtar upp om-
placering tillräckligaoch kvalifikationer. Vi berör sedan vissa frågor om
kollektivavtal rörande turordningen avsnitt 17.8.4.. Därefter behandlar
vi de särskilda turordningsregler förtroendemänrör och arbetstaga-som

med nedsatt arbetsförmåga avsnitt l7.8.5.. Nästa avsnittre ägnasm.m.
sammanfattning de slutsatser vi kommit fram till avsnitten av

17.8.6..
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återanställning.inte företrädesrätt till ViVåra direktiv berör reglerna om
avsnittfrågeställningar delenin på vissa i denkommer dock även

turordningsreglema.samband med17.8.7. eftersom den har näraett

särskilda med anknyt-avsnitt bör vissa problemi inledandeRedan detta
turordningsreglema antydas.ning till

principenpå grundpelare. Den förstaTurordningsreglema vilar ärtre
anställningstid skall i sistalängstarbetstagare harde sägasatt uppsomom

hur de anställdade regler bestämmerDen andrahand. utgörs av som
regler blir helt avgörandeolika turordningskretsar. Dessaskall delas in i
anställningstid skall verkapå grund långregel företrädeför hur avomen

omplacering.reglernasituationer. Den tredjei olika omavser

skilda avdelningarså vi idisponera framställningenVi har valt attattnu
självfallet sina nackdelarproblemställningar. harolika Dettatar upp

Svaretihop med varandra.nödvändighet hängereftersom vissa delar med
vilka vibli beroende slutsatser kom-viss frågeställning kan då aven

genomgående viVår ambition dockfram i del.till är attannanmer en
sammanvägda slutresulta-lösningar detskall fram tillkomma gör attsom

rimligt.framstårtet som

följande. Turordnings-framhållai inledande avsnittSlutligen vill vi detta
problemställningar och dessutomaktualisera olikareglerna kan typer av

skilda utgångspunkter. Enutifrån väsentligenkritiseraskomma att ar-
hu-driftsställe fåtal anställda kanskebetsgivare med och överettett ser

ifrågan indelningenanknytning tillvud inte några problem medtaget om
ofta behovet iInom småföretagen detturordningskretsar. är attav en

vissa särskilda nyckelpersonerdriftsinskränkningssituation kunna behålla
arbetsgivare framförprivatai förgrunden. Hosträder större mensom

indela arbetsta-det däremotallt inom den offentliga sektorn är sättet att
varit omdebatterat. Det sagdai olika turordningskretsar mestsomgarna

vål-flera olika plan vilketreglerna måste skeantyder analysatt en av
särskilda problem.lar

utgångspunkter iöverväganden17.8.2. Allmänna samt
fråga turordningsregeln; sist in-först utom

infördes anställ-Genom 1974 års anställningsskyddslag lagregeln attom
för turordningen.ningstidens i första hand skall avgörandelängd vara
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Motivet för regleringen ha varit tudelat. Dels ville allmäntrentsynes man
motverka arbetsgivaren i arbetsbristsituation utnyttjade tillfället föratt en

sig med misshagliga dels skulle regeln skydda degöraatt av personer, ar-
svårtbetstagare hade hävda sig på arbetsmarknaden. Lagregelnattsom

betydligtkom också längre de då gällande kollektivavtalen påänatt
sidan.den privata Dessa avtal, bl.a. föreskrev arbetsgivaren hadeattsom

behålla de dugligaste arbetstagarna, kunde enligt departementsche-rätt att
fen inte förebildtjäna då de ansågs tillgodose kortsiktiga företags-som
ekonomiska intressen i första hand. De beaktade enligt honom inte i till-
räcklig grad sociala synpunkter och arbetstagarnas behov trygghet iav
anställningen.

Slutsatsen blev i stället lagregeln skulle lyfta framendast skyddsaspek-att
Samtidigt eftersträvades enkla objektiva kriterieroch för fast-tema. att

ställa urvalet. Man valde denna bakgrund låta anställningstidensmot att
längd urvalsgrund. Lagregeln gjordes samtidigt dispositiv på såutgöra

avvikelser tilläts centrala kollektivavtal. Detta motiveradessätt att genom
med det omöjligt finna lagregel framstod rimligatt attvar en som som
och rättvis i alla situationer och möjligheten till anpassningatt genom av-
tal därför alltid borde stå öppen.

Efter återkommande frånkritik arbetsgivarhåll frågan turord-togs om
ningsreglemas utformning till diskussion inför 1982 års anställ-upp ny
ningsskyddslag. Kritiken gick på regelsystemet inte i tillräcklig gradut att
gjorde det möjligt beakta företagsekonomiska aspekter. Lagstiftarenatt
avvisade dock framställda förändringarde kraven i denna del. Avgö-
rande därvid huvudregel ansågs hotutgöraatt ett motvar en annan an-
ställningstryggheten. Man menade också möjligheterna tillatt avsteg ge-

fickkollektivavtal tillfredsställande.nom anses

När vi återigen turordningsreglema till behandling vitarnu upp menar
måste nyanserad bedömning vad gjorts i tidi-göra änatt man en mer som

lagstiftningsarbeten. Inledningsvis vill vi då vissa allmännagöragare
uttalanden.

Det uppenbart svår avvägning måste skeär skall kommanäratt en man
till med frågor övertalighet. fortsattIntresset effektiv drifträtta om av en

dåkan komma brytas de enskilda arbetstagarnas anspråk fort-att mot
anställning. Att verksamheten fortsättningsvis måste kunna be-ävensatt

drivas lönsamt och frågadenna avgörande betydelsesätt ärett att av
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för samtliga anställdas möjligheter till fortsatt anställning torde dock inte
kunna bestridas.

Om företag drabbasett övertalighet står således såväl deav anställda som
verksamheten i inför svårstort De flesta arbetsgivareen med-ärprocess.

det då tillvetna är föratt företaget lösaom problemen igagn samför-att
stånd med de anställda. Det torde också väl förankrat alla andravara att

skallutvägar innanprövas får till uppsägning. Alternativa lös-man
ningar alltså iprövas det längsta. Arbetsgivaren kan också allmännaav
skäl i de flesta fall dra sig förantas fatta svåra uppsägningsbeslut.att
Detta kan kanske särskilt fallet i mindre företag där avståndet mellanvara
företagsledning och anställda litet. Nuär beskrivna förhållanden torde i
sig motverka förhastade och ogrundade beslut uppsägning på grundom

arbetsbrist. Om det därefter ändå blirav nödvändigt till uppsägningatt
bör enligt vårt hasynsätt utgångspunktman såväl arbetsgivarensom att

de anställda bär sin del Somsom regel kan alltså deansvaret.av anställda
i också till vadstort företagetantas samtidigtse som arbets-gagnar som
givaren bereddär socialt Parternaatt ta ett torde i de allra flestaansvar.
fall på hand och i samförstånd kunnaegen lämpliggöra intresseav-en
vägning, och detta gäller alldeles vilka lagregler finnsoavsett i bak-som

Ävengrunden. helt sådana bestämmelser skulleutan därför oftast rimliga
resultat uppnås.

Mot det sagda måste dock detvägas skydd i lagstiftningenatt utan skulle
kunna förekomma fall då arbetsgivare utnyttjar arbetsbristenen för att

siggöra med kanske den äldsta arbetskraften ellerav med misshagliga
det finns saklig förgrundutanpersoner att uppsägning. Anställnings-

skyddslagen vilar bl.a. grundtanken stävja sådanaatt tendenser. Det är
vår uppfattningäven missbruk måste motverkasatt lagstiftning.genom

Vår slutsats så långt därförär lagstiftningen bör erbjuda skyddatt förett
vissa särskilda även i fortsättningen. Innan återkommergrupper till
hur lagregleringen enligt vårt bör utformas skallsynsätt fråge-en annan
ställning tas upp.

Vid teknisk granskning lagreglema finneren lagstiftaren i be-av attman
arbetsbrist lagt flertalgreppet vitt skilda situationer.ett Det kan, vilket

måhända först har i åtanke, sigman företagröra på grundettom som av
minskad orderingång och lönsamhetsskäl tvingatär dra nedav att perso-
nalstyrkan för överleva. I den situationenatt kan det då också handla om
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driftsinskränkningar; kanske skall företagetvarierande göratyper av en
eller så kan signeddragning hela verksamheten detgenerell röraav om

kan också, å sidan,viss enhet skall läggas ned. Men det andraatt en
företag rationaliseringar ochhandla i grunden lönsamtett som genomom

vissasituation då inom företagetåtgärder har skapatandra en personer
offentligaberedas sysselsättning. Inom den sektorn kaninte längre kan

politiska minskade ekonomiska le-fråga beslut ochdet att ramaromvara
efterfråganinskränkningar måste ske. Kanske då detillder äratt

tillhandahållas oförändrad eller till ochinte längre kan medtjänster som
lagstiftaren frånsamtliga nämnda fall utgår dock detIhögre. rörattnu

l4.4.2..arbetsbrist se avsnittsig ävenom

skilda förhållanden kansåledes uppmärksammas heltDet bör att vara or-
uppkommit i lagens mening. Man skulle dåarbetsbristsak till det haratt

lagen borde anvisa olika lösningarockså den uppfattningenkunna hysa att
ibakomliggande orsakerna vissa andra rättsord-på vilka deberoende är;

Även skäl talaexempel sådan differentiering. kanningar finns omen
bör behålla det nuvarandeför dylika lösningar vi likväl attmenar man

medföra reglerna ytterligareEn ordning skulle kunna attsystemet. annan
alltsådå föreligger övertalighet börAlla situationer detkomplicerades.

vi föreslår bristarbetsbrist ellerinom begreppet ar-somrymmas -
bete och lösas enligt mönster.samma-

utformningvidare turordningsregelnsNär därefter går och granskarman
kategoriska lydelse förutsätterklart bestämmelsensdetär att avstegatt

också förutsträckning. själva grundenkan i skälig Detta utgörgöras att
dispositiv. flesta centrala kollektivavtal påbestämmelsen har gjorts De

också bekräftelse på därprivata sidan kanden att parterna an-ses som en
sådananödvändigt meddetsett avsteg.

vanligt det i praktiken med avvikelserDet likväl omdiskuterat hur ärär
några all-från Vi inte fått fram något material tillåterlagen. har som

i del se avsnitt 17.5.. Vad kanmängiltiga slutsatser denna sägas ärsom
utsträckningarbetsgivarsidan i alltför liten ochgörsavstegatt attmenar

flexibla lösningar. Från den fack-förhindrar nödvändiga,lagreglemaatt
för arbetsgiva-reglerna i sig visstliga sidan har invänts att utrymmeger

till företagsekonomiska skäl avtalhänsyn och att avstegatt ta genomren
omfattningdärtill förekommer i den krävs.som



476 Turordning vid påuppsägning grund arbetsbrist SOU 199332av

Det ikan detta sammanhang påpekas Svenska Industritjänstemannaför-att
bundet centralt har utfärdat rekommendationer avtalsturlistorattom
skall användas restriktivt. Det dock omstritt vilketär genomslag denna
rekommendation har fått i praktiken.

Det bör också framhållas vårt sekretariat vid sina arbetsplatsbesökatt har
fått flera påsynpunkter turordningsreglema. Från arbetsgivarhåll har
ofta redovisats negativ attityd och det har gjorts gällande bestäm-en att
melsema försvårar nödvändiga uppgörelser. Från arbetstagarsidan ses
reglerna bl.a. viktigt instrument för förhindra godtyckligaett be-som att
dömningar jämför avsnitt l.4.2.5..

Vidare kan tilläggas antal skrivelser kommit underett utrednings-att
arbetets gång. Arbetsgivarföreträdare har därvid turordnings-uppgett att
reglerna förhindrar eller försvårar nödvändiga lösningar medan motsat-

gällande i de skrivelsergörs kommit från företrädare för densen som
fackliga sidan.

Alldeles hur vanligt förekommande inom denoavsett kollektiv-äravsteg
avtalsreglerade sektorn kan dock enligt vår mening följande konstateras.
Lagregeln återspeglar inte allmänt rådande uppfattning den ti-en attom
digare beskrivna avvägningen mellan olika intressen måste komma till
stånd på arbetsplatsnär skall lösa frågor övertalighet. Regelnsman en om
utformning kan i stället intrycksägas arbetstagare redan påattge av en
grund anställningstidens längd har oavvisligt krav fortsattav ett an-
ställning. Och det ligger då till hands felaktigtnära uppfatta åsido-att ett
sättande detta anspråk avtal brott den enskildesav ettgenom motsom

Såsom bestämmelsenrätt. utformad kanär den också ställa högasägas
krav på den lokala fackliga i förhållande till de enskilda medlem-parten

Att den lokala går med på avtalsturlista leder tillmarna. parten en som
uppsägning arbetstagare enligt lagregeln skulle ha fåttav en som stanna,
kan den uppsagde medlemmen alltid komma uppfattasav att som en
orättvisa. Bestämmelsens utfomming kan därigenom motverka nöd-sägas
vändiga avvägningar vid förhandlingarna turordningen.om

Ur synvinkel kan det hävdas regeln har kommit utformasen annan att att
så den kan användas påtryckningsmedelatt turordningsdis-ett närsom
kussioner förs med arbetsgivaren. Den fackliga organisationen kan då
kanske bättre vetande komma hävda strikt lagturordningmot baraatt en
för på så få fram höga ersättningarsätt föratt i slutändan skallatt avsteg
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småmedmindre företagsärskiltkan skadasiktdetta etttillåtas. Att
blikankonsekvensEn attuppenbart.ekonomiska är ar-annanresurser

gårintedettaövenalighetvissbehålla attväljer trots attbetsgivaren att
fårheltkanskeföretagetpåföljdmedekonomiskt,försvara att senarerent

vårtmedkankonsekvensernabeskrivnaDeverksamhet.sinnedlägga nu
intesynsätt accepteras.

kvalifi-tillräckligaomplacering ochfrågorinVi kommer omsenare
inomdetframhållasdockbörRedan här17.8.3.. attavsnittkationer
tillräck-uppfattning intevårenligtreglernanuvarandeför de gesramen

särskildmedarbetstagarebehållaarbetsgivarenförligt attutrymme
kvalifikationer bl.a.tillräckliga ansettsrättspraxis harlkompetens.

våra144. Av övervägan-1984miniminivå ADslagsen nrmotsvara
vidaredockindelning kommer attturordningskretsamasfrågaiden om

nuvarandedemedförändringarvissaförordar att reg-viframgå somatt
påverkas.kvalifikationertillräckligaochomplaceringlerna om

ordningensvenskajämföra denintressehärkan detVidare attvara av
länder.andrai vissaförhållandenamed

saknarturordninglagregelnsvenskadendå konstateraskanFörst att om
kollek-sakrättsordningar. En ärnordiska attandramotsvarighet i annan

bestämmelser.liknandeinnehållerländeri dessativavtalen

nämligenfinnsHärlikheter.dåföreterlagstiftningen störretyskaDen
på grunduppsägningararbetsgivarenför närrestriktionerlagligatydliga

socialadå iaktta vissaskallArbetsgivarenskallarbetsbrist äga rum.av
fåskallarbetstagarevilkabestämmerhanurvalskriterier varanär som

skyddbehovmindrehararbetstagareDeföretaget. ettvid avkvar som
tidigarealltså,betonartyskahand. Denförsta rätteni somskall sägas upp

Lagstiftningenskyddsaspektema.utsträckningväsentligiockså framgått,
likvälMen sägspunkten.denlångtgående ut-förefalla ganskakan

personalsådanbehållamöjlighethararbetsgivarentryckligen attatt en
lagstift-franskaDenföretaget.förbetydelsesärskildkan vara avsom

bestämmelser.uttryckligaockså sådanainnehållerområdetningen

gående slutsatsernågra längreinte drarbjuder avFörsiktigheten att man
Sverige i dennadockkanLikväl sägasjämförelse.kortfattadså atthären

uttryck-någotlagregelhajämförelsegrupp utanär att somensamt enom
omständig-avgörandesåsomlängdanställningstidensförbehållligt anger
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het vid turordningen. Anställningstidens längd lagstiftningär ellergenom
kollektivavtal viktig faktor i andraäven länder,en undantagslöstmen ges
då också på tydligare möjlighetett sätt för arbetsgivarenen skäligatt ta
hänsyn bl.a. till de effektivitetskrav verksamheten kan ställa.som

För återgå till svenskaatt förhållanden kan vidare konstateras den delatt
arbetsmarknaden stårav kollektivavtalsom utan generellt har skurits av

från möjligheten avvikelsergöra från lagreglema.att Således har lagstif-
dennataren sektor skallansett fåatt finna sig i detta bestämmel-trots att

inte helt tillfredsställande.ansettssen Det med vårtär inte korrektsynsätt
lagstifta så det endastatt inomatt för kollektivavtalettramen öppnas

möjligheter till nödvändiga avvägningar i fråga turordningen. Detom
måste i stället eftersträvas lagstiftningen i sigatt erbjuder möjligheter till
lämpliga bedömningar redan i utgångsläget. Detta behöver enligt vår
mening, kommer framgå, intesom senare helleratt leda till förutsätt-att
ningarna för förhandlings- och samförståndslösningar försämras.

Det måste också poängteras konsekvent låteratt anställningsti-om man
dens längd turordningenavgöra så leder detta i längden till orimliga re-
sultat. Arbetsplatsema mister den personalen dessa arbets-yngre trots att

Åldersfördelningenkanske företagenstagare utgör framtid. blir sned och
den delen personalen kommer ocksåyngre av få bära arbetslös-attensam
hetens börda. Ett företag i dag genomgått flera påsom varandra följande
driftsinskränkningar torde generellt väsentligen beståsett äldre arbets-av

Regler i någontagare. mån möjligheterstörresom till skulleger avsteg
alltså kunna bidra till jämnare ålderssammansättning.en

Vi sammanfattningsvismenar vägande skäl talaratt tungt för föränd-en
ring lagstiftningens konstruktion iav de hänseenden diskuterats.som nu
Vad i dessa delar dåsagts intesom någonutgör kritik lagen inne-mot att
håller bestämmelser avseddaär skydda vissasom arbetstagareatt i en
driftsinskränkningssituation. Som redan framgått ställer vi tvärtomoss
bakom tanken lagstiftningen skall innehållaatt skyddsregler. I konse-
kvens med den framförda kritiken vi dock lagreglema måstemenar att

utformadevara deett sätt än nuvarande.annat Bestämmelserna bör
öppet uttryck för den intresseavvägningge måste komma till stånd.som
Om möjligt bör främja förhandlingslösningarman samtidigt å andrasom,
sidan, det redan med stöd lagen skall nå fram till rimligaav att resul-
tat.
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detaljerad diskussion vilkainledaHärefter övergår till att omen mer
utformas.regler kanförändringar bör ske och hur nyasom om

frågoruppkomnaskall huvudregelnEnligt vår mening över-att omvara
klartocksåsamförstånd. Lagstiftningen börskall lösas italighet ut-ge

enligt vårt bästuppfattning. Dettaför dennatryck synsättgörs manom
såsom ii frågan och inteuttryckligt lagstadgandein att,ett genom nu,tar

vissa regler däriblandbestämmelse i lagen bara talainledande attomen -
kollektivavtal.dispositivaturordningsreglema är genom-

organisationernafackligaalltså arbetsgivaren och deförsta hand börI
uppsägningar avtal.frågor övertalighet ochuppkomnalösa genomom

sådanvidkan beaktasdå också vadlagstiftningen skallMen enange som
föreskrivas hänsyndå bl.a.Enligt vår mening böröverenskommelse. att

i anställ-till trygghetkrav dentill såväl verksamhetenskan rätttas som
anställningstid. Parternalångmedtillkomma arbetstagareningen börsom

åsyftasDärmedsakliga skäl.hänsyn till andravidare kunnadockbör ta
Menskyddsintressen.in särskilda socialaockså ävenkan vägaatt parterna

sådantkönsfördelninguppnå jämnareexempelvis intresset är ettatt enav
sakligt skäl.

ordningenden föreslagnaarbetstagarsidan meddå invändasDet kan att
regler. I dagenligt nuvarandeförhandlingssituationihamnar änsämreen

principenutgångskrav haorganisationernafackligakan de att omsom
arbetsgivarenDärefter fårfulltanställningstidens längd skall gälla ut. ge-

sig tillförhandlakompensation ellerekonomisk sätt avsteg.annatnom
utformningenförsvaradock orimligtdetSom tidigare är attantytts av en

väl-Om huvudslag.dettabestämmelse med över tagetargument manav
redovisareftersträvasområdet bör lagreglerlagstifta öppetjer att som

skillnad från vadTillvid förhandlingarna.beaktasskäl kande somsom
blidå ocksåsignal. Det börsågäller i dag rättsätt parternamanger

varförförförklara arbetstagarnaorganisationenför lokalalättare den att
stånd.kommit tillanställningstidens längd harfrån principenavsteg om

mål-innehålla inledandelagstiftningen skallvi förordatDet är att ennu
meningendå inteDetangivna innebörden.sätmingsparagraf den är attav

förprövning detför rättsligbli föremålsådan paragraf skall kunnaen
hellerfallet. Intestånd enskildatill i detnågot avtal inte kommerfall

arbetsgivaren ochpåståendeangripas underuppgörelse kunnaskall atten
anvisningar knutnaorganisationen inte följt de äravtalsslutandeden som
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till bestämmelsen; hur det förhåller sig i fall diskriminering åter-ett av
kommer vi till. De diskuterade anvisningarna bör i stället utformas så,nu

de föratt bedömningar.utrymme Målsättningspara-ger parternas egna
grafen skall sedan kompletteras med regel endast kommeren annan som

träda in någonnär uppgörelse inte kommeratt till stånd. Det blir då
denna andra regel i egentlig mening kan densägassom ersätta nuvarande
turordningsregeln. I avsnitt l7.8.4. kommer vi ytterligare frå-att ta upp

kollektivavtal i frågarör turordningen. Här fortsättergor som viom att
diskutera utformningen den strikta lagbestämmelsen.av

När tidigare diskuterat eventuella förändringar turordnings-man av
reglerna har det bl.a. förts fram önskemål regeln anställnings-attom om
tidens längd skulle inskränkas uttryckliga undantag enligt vilkagenom ar-
betsgivaren på grundval vissa bedömningsrekvisit kunde tillåtasav göra

De modeller då varit föremålavsteg. för diskussion har bl.a. gåttsom ut
på arbetsgivaren skulle ha företrädeatt rätt arbetstagare medatt ge
särskilt yrkeskunnande eller särskild lämplighet. Mot bakgrund attav
flera kollektivavtal liknande vilka kriteriersättett skallanger som
iakttas vid urvalet skulle sådan ordning teoretiskt möjlig. Ar-en sett vara
betsgivarens krav med stöd lagen kunna behålla sådanaatt nyckelper-av

inte skyddas de nuvarande reglerna skulle därigenomsoner som kunnaav
tillgodoses.

Det dockär uppenbart lagregel denna allsidigaatt lydelseen av mer
skulle medföra tillämpningssvårigheter och önskvärd tidsutdräkt.en
Parterna skulle exempelvis kunna tvista vad avsågs med särskiltom som
yrkeskunnande eller andra sådana rekvisit. Risken för ökat antalett
tvister har också använts sådan ordning. Medargumentsom mot en en

obestämd regel kan domstolarna också i utsträckningmer större komma
in prövning de ekonomiska och andra krav verksamhetenen av som
ställer. Den konsekvens rättsosäkerhet och bristande förutsebarhetav som
detta skulle kunna medföra i domstolsprocessen måste också enligt vår
uppfattning så långt möjligt undvikas; för tydlighets skull vill vi återigen
betona de anvisningar knutits till den inledandeatt målsättningspara-som
grafen inte kan komma under domstols prövning.en

Utgångspunkten i denna del i ställetär regel så långt detta låteratt en ny
sig skall möjliggöras tillämpa enkelt tvisteratt sättvara ett utan att
skapas. Samtidigt bör det framhållas syftet med den regel vi be-att nu
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be-företagetförmöjligheterskall bättre attdenfrämsthandlar är att ge
nyckelpersoner.särskildavissahålla

ocksåregel måstesådankringdetaljerdiskuteravi fortsätterInnan enatt
iövervägandengår våraframgåkommerSomföljande attpoängteras.

arbets-indelningenreglernaförändrapål7.8.3. styravsnitt avatt somut
i denmålsättningövergripandeEnturordningskretsar.i olikatagarna

skall bestämmai dagkutymer änarbetsplatsensdelen är meratt
turordningskret-någottillledaföreslår kan snävarevi därDetkretsarna.

skadakanomplaceringaromfattandemotverkadåSyftet somär attsar.
för arbetstagarna.orättvisaframståallmäntochverksamheten sett som

väsentligtdettaövervägandenfortsatta är attvåradelhärNär tar avman
nämligenmåstevi diskuterarregel tadenUtformningentill.känna nuav

utgångspunktMed dettaförändringar.föreslagnaövrigaintryck somav
diskussionen.inleddavi denfortsätter

anställ-i dagliksomskallarbetstagarnadelenövervägandedenFör av
Ävenanställning.till fortsatthar rättfålängd avgöraningstidens manom

urvals-dennaalltsågällande börsigskäl kansociala görasärskildaom
kri-denalldelesgälleroch dettahuvudregel oavsettbibehållasgrund som

vidfasthållandeensidigtanledningmedframfört att etttidigaretik vi av
Anställningstidensresultat.orimligatillledalängden kanikriteriumdetta

inomgodtagbar ochobjektivtnämligenfårurvalsgrundlängd ansessom
återfinnsanställningstidlängsthararbetstagare gene-den somavgrupp

behovharde störstförekomma,kanavvikelser avrellt somävensett, om
rättvisere-förankradvälsamhälletitorde detövrigtFörskydd. envara

anställning. Itill fortsattföreträdeskallanställningstidgel längre geatt
anställningstidensberäkningfrågorvissaavsnitt ll. avomtar upp

längd.

arbetsgivaren,skallpersonalstyrkanandelmindregällerdetNär aven
bestäm-nuvarande rättdet attförändring ensamsystemet,med ges enav

arbetsgivarenskalldennaInom ettpersonalsammansättningen. ramma
lagenredantillerkännasgäller i dagvad grun-tydligare ensätt än som

väsentliga för denarbetstagare ärsådanabehållamöjlighetdad somatt
ojämnmotverkaregeln kunnaskallSamtidigtdriften. antasfortsatta en

ålderssammansättning.

schablonregelrestriktivsåsomutformasbörvårtEnligt synsätt enramen
personalstyr-befintligadenandelbestämdförhandtillfixerad aven
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kan. En bestämmelse utformad på detta fårsätt den bästa kom-anses vara
promissen mellan de olika intressen sig gällande.gör Självfalletsom kan

rikta kritik anvisa schablonregelman mot att detta slagen och låtaav ar-
betsgivaren ha beslutanderätt i den delen.ensam Det är exempelvis
uppenbart arbetsgivarens ochatt verksamhetens behov få behållaattav
vissa särskilda arbetstagare kan variera väsentligt från företag till företag
och från bransch till bransch. I modernt kunskaps-ett och tjänsteföretag
kan måhända behovet istörre än traditionelltvara organiserad till-en
verkningsindustri. Trots detta vi skälen föratt enkelanser regel vägeren

Enligt vårtöver. inger intesynsätt heller sådan restriktivt utformaden
bestämmelse några allvarliga betänkligheter från anställningsskyddssyn-
punkt. Detta och frågan arbetsgivarens beslutanderättom kommer ytter-
ligare beröras nedan.att

Det självfalletär avvägningsfråga hur andelen arbetstagarnastor av som
skall få behålla anställningen på grund anställningstiden och hurav stor
andel arbetsgivaren enligt det förordadesom skallsynsättet ha rätt att
själv besluta Enligt vår åsikt bör arbetsgivarensom. andel högstvara en
femtedel. Som redan konstaterats vår slutsatsär i fråga denna scha-om
blonregel också påverkad de ställningstaganden viav i frågagörsenare

turordningskretsama. Förom särskilt till förhållandenaatt inom små-se
företagen föreslår vi dock arbetsgivaren alltidatt skall ha väljarätt att ut
minst två arbetstagare. I företag med få anställda eller i de fall då tur-
ordningskretsama andra skäl små kommerär arbetsgivarenav som en
följd dennaregel få inflytandeav att störreett över turordningen. I spe-
cialrnotiveringen återkommer vi till den tekniska utformningen regelnav
och även exempel på dess tillämpning.ger

Det bör tydligt poängteras det i princip inteatt skall möjligtvara att
rättsligt angripa uppsägning inträtt konsekvensen som som en attav ar-
betsgivaren i eller mindrestörre utsträckning siganvänt rätten be-av att
hålla vissa särskilda arbetstagare. Arbetsgivaren skall alltså ha frihet att
fullt utnyttja kvoten. Införut här generell möjlighet tillman rättsligen
prövning går tankarna bakom regeln förlorade; syftet deär att parter

önskar altemativregeln intesom skall kunna tvista behovetom av
i verksamheten behållaatt särskilda nyckelpersoner Vi återkommeretc.

till denna frågeställning.strax

Avslutningsvis skall vi här redovisa vår inställning till vissa särskilda in-
vändningar kan komma den föreslagnasom att bestämmelsen.motresas
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kritiserasinnehållet kan kommaföreslagnaschablonregel detEn attav
fel-Detta dockarbetsgivaren.ensidigt ärpåstående denunder att gynnar

förgrundenstå igenerelltlängdAnställningstidens kommeraktigt. sett att
ordningen ändrasrådandetillämpas. Denbestämmelsedennanäräven nu

anförtstidigareomfattning. Som äri begränsadendastavseendei detta
and-företagsekonomiska ochuppfattningrådandeallmäntocksådet atten

därvidfårutsträckning. Förslageti någonmåste kunnahänsyn tasra
avvägning.lämpliginnebäraockså ensammantaget anses

scha-kommerarbetstagarnaför de äldstaanställningsskyddetgällerVad
flestaSkyddet i denågon inverkan.ha ärinteallmänhetblonregeln i att

allmänhet kom-i Igäller dag.till vadförhållandeioförändratfall som
försigbefinner gränsennärmarevissa arbetstagareendast ensommer

Eftersompåverkas.turordningslistaupprättadanställningstidefter att
och allmäntanställningstidkortaresidan harå andraarbetstagaredessa
starkt gällan-alltid likahellerinteskyddsaspektemasiggörärsett yngre

för dennade grupp.

väljaarbetsgivarenregel rätthävdasockså att utkanDet att som geren
godtagbarapå inteför honommöjligheterarbetstagarevissa öppnar att

driftsinskränkning. Motvidpersonalvissmedsiggrunder göra enav
interegelnföreslagnainvändas denförstaför detbördetta attargument

vilkapekanågonarbetsgivaren rättså denkonstruerad utattär att ger
endasthonomBestämmelsenskallarbetstagare sägas engerupp.som

yrkesskicklighetpå grundvissa arbetstagareväljamöjlighet avut somatt
kvar.skalletc. vara

föreslagnaarbetsgivare med detfråninte bortsekan dockMan att en
någotsåghan intepå såförfara ävenskulle kunna sätt att omsystemet

ilikväl gjorde dettautnyttja kvoten, hanfulltbehovomedelbart attav
Istodnågra arbetstagarenågon eller närmast tur.få bortsyfte somatt

redanförfaranden möjliggörssådanaframhållashärtill kananslutning att
för-arbetsgivaren,såpånuvarande sättdetförinom attsystemetramen

beslutamedbestämmandelagen, fritt kanenligtförhandlingareftervisso
kanutvidgaGenomomfattning.driftsinskränkningens att ar-ramenom

konsekvenserSådanavissafå bortalltid kommabetsgivaren att personer.
förorda-till denMed hänsynsigförsäkraheltaldrigkan tagenmot.man

uppfattningvårvidareutformning detrestriktiva är attde regelns ar-
farhågomabegränsade ochmanipuleramöjligheter ärbetsgivarens attatt
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för sådana konsekvenser inte bör överdrivas. Kringgåenden och liknande
förfaranden kan också angripas enligt allmärma regler AD 1986 50.nr

Det bör också tilläggas föreningsrättskränkandeatt eller iom en arman
särskild lag grund för ogiltighetupptagen ligger bakom åtgärdm.m. en
så står det alltid arbetstagaren fritt med stöd sådana lagbestämmel-att av

angripa uppsägning. Dessa frågor får överlämnasser en rättstillämp-
ningen.

Sammanfattningsvis har vi så här långt kommit fram till lagstiftningenatt
bör innehålla huvudregel föreskriver i deten enskildaattsom parterna
fallet bör träffa avtal turordningen. När sådant avtal träffas börom ett
hänsyn kunna till verksamhetens krav, kravettas på trygghet i anställ-
ningen för arbetstagare med lång anställningstid och andra sakliga skäl. I
avsnitt l7.8.4. vi ytterligare frågor kollektivavtaltar rörupp som om
turordningen. Enligt den andra strikta lagregeln, tillämpas närmer som
något avtal inte kommer till stånd, anställningstidensär längd den om-
ständighet står i förgrunden. Arbetsgivaren dock härsom möjlig-ges en
het efter bedömning behållaatt viss mindre andelegen personal-en av
styrkan. I avsnitt 17.83. behandlar vi hur denna lagregel skall utformas i
övriga delar.

l 7.8.3. Turordningskretsarna, omplacering m.m.

I mindre företag med endastett driftställe uppkommer normalt inteett
problemnågra det skall bestämmasnär inom vilken arbetstagaregrupp av

turordningen skall fastställas. Kanske dras allasom anställda in i en ge-
turordningskrets, eller så räcker det i flestade fallenmensam med att

krets för tjänstemängöra och för arbetare. Verklighetenen kan docken
komplicerad. Det kan då sigvara röra företagmer ellerstörreettom en

förvaltning bedriver verksamhet flera olika platser.som

Vi då återigenär inne frågor berört i det inledande avsnittet.som
Småföretagaren kanske inte alls några problem knutna till fråganser om
turordningskretsama medan det just dessaär spörsmål står i för-som
grunden Ävenexempelvis den offentliga sidan. hos privatastörre ar-
betsgivare kan frågan aktuell.vara

Under lagens förarbeten fördes diskussion hur indelningen ien om tur-
ordningskretsama skulle ske med avseende på de tillämpningsproblem
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Diskussionenfallen.kompliceradei dekan uppkomma utrnyn-mersom
avtalsornråde.driftsenhet ochtillfördes begreppeni lagtextennade att

begä-organisationenfackligamöjlighet för denöppnadesSamtidigt atten
arbetsgivaren därdet fallförför helturordning onengemensamenra

betydelsedet vidaredriftsenheten Härutöverflera ärhade vem somav
verkningarnaarbetsgivare;anställdesuppfatta denformellt är attsett som

dettaalltid bestämmasdriftsinskränkning kommer att ensomavav en
gräns.yttersta

arbetsgivare,med begreppenföljaktligensigAnställningsskyddslagen rör
skall be-turordningskretsamakollektivavtalsområdeoch närdriftsenhet

års1974propositionen införuttalanden ioklaravissaTrots an-stämmas.
ADmeddelad dom,nyligeniarbetsdomstolenställningsskyddslag har en

lagenenligtanledningfinnsintedet därutöver130, uttalat1992 attattnr
kriterier.ytterligaremedlaborera

ordningenrådandepå denredovisa våravsnitti dettaVi kommer att syn
kollektivavtals-ochdriftsenhetenavseendeindelningen medvad gäller

hållalämpligtfråga sig detanledning ärfinns då attDetområdet. att om
skall vidareViskall sökas.lösningarellervid dessa begreppfast nyaom

Omplaceringförturordningarfrågorna orten.ta gemensammaomupp
också i dettavibehandlarkvalifikationertillräckligakravetoch av-

Snltt.

rubrikerunderochutförligtvi taInledningsvis kommer separata uppatt
turord-iindelningenikriterier dagdeför och styremotargument som

avslu-därefter ivislutsatserSammanfattning och gör ettningskretsama.
avsnitt.tande

Driftsenhetsbegreppet17.8.3.1
.

detframhöllsanställningsskyddslagårstill 1974 atti förarbetenaRedan
för arbetsta-sig rättvisturordningskretsarindelningen iviktigt terär att

bli fallet kretsarnainteskulle säkert dettafallI flerai omstort.garna
inte iväsentligtSamtidigt detharvidsträckta. attalltför ansettsgjordes

allmäntdettaeftersomturordningskretsama settgrad begränsaalltför hög
minskad bety-fårlängdanställningstidensprincipentillleder enatt om

delse.

anläggamotiveratdetfunnitlagstiftarenframgått ettattTidigare har att
verk-långt gåendehurskall bedömabetraktelsesättgeografiskt när man
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ningar driftsinskränkning skall Omha. arbetsgivare bedriver verk-en en
påsamhet flera olika platser har begreppet driftsenhet fått stå be-som

teckning på denna geografiska avgränsning. Därmed enligt förar-menas
betena fabrik, butik eller liknande sammanhållen enhet.en en en annan

ÅmanskaHär bör erinras den utredningen hade förordatattom ett mer
vidsträckt begrepp; utredningen föreslog avgränsningen skulle skeatt
med hänsyn till arbetsgivarens verksamhetsområde.

En indelning enligt det här diskuterade driftsenhetsbegreppet kan framstå
sakligt omotiverad i fall.del I avancerade företagsstrukturer kanen mer
det då förefalla verklighetsfrämmande med indelning den givnaen av
innebörden. Som exempel kan tjänsteföretag inomnämnas ett som samma

har flertal driftsenheter, kontor. Arbetstagarna kanske cirkulerarort ett
och arbetar korta perioder på respektive kontor. En driftsinskränkning
vid viss enhet kommer då drabba de arbetstagare kanskeatten som, av en

slump eller i fall tillfälligtvis, tjänstgör just där. Resultatet kanvartren te
sig omotiverat och orättvist. Regeln den fackliga organisationenattom
skall kunna begära turordning för infördes just förortenen gemensam att
motverka sådana resultat. Vidare finns det yrkesgrupper inte kansom an-

knutna till viss geografisk plats.ses en

Risken för placering till mindre lönsam driftsenhet kommaatt genom en
bli indragen i uppsägningsförfarande skulle också kunna minskaatt ett

arbetstagarnas flyttabenägenhet sig, till skada för företaget. Ettatt
geografiskt kan också sig föråldrat. Vi gåravgränsat synsätt alltte mot en

flexibilitet i arbetslivet och den arbetstagarestörre inte kangrupp som
fast knutna till särskild geografiskt bestämd arbetsplats kananses en

komma öka.att

Redan i dag vållar också geografiskadetta betraktelsesätt problem särskilt
kommunal- och landstingssidan. Som driftsenhet kan här exempelvis

kommunal förvaltningsbyggnad eller sjukhus ibland in-avses etten som
verksamheter från olika förvaltningar vilka inte har något verk-rymmer

samhetsmässigt eller ekonomiskt samband. Att denna enhet dense som
inom vilken uppsägningama skall ske förefaller inte sakligt motiverat.
Om den fackliga organisationen i sådan situation dessutom begären en

turordning för hela kan konsekvenserna bli långtgåendeortengemensam
och administrativt svåröverskådliga.
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Invändningama driftsenhetsbegreppet måste dock bakgrundmot motses
lagstiftaren med valt turordningsreglemaöppna ögon göra såatt attav

enkla möjligt, självfallet efter avvägning vad sigsom mot teren som
rimligast. Det blir då fråga framför sig verksamhetatt typom se en av

vanligt förekommande och där regeln i fallär i de flesta tänk-vartsom
bara situationer framstår motiverad. Det torde allmänt käntsom attvara
1970-talets centrala arbetsrättsliga lagar i första hand tillanpassadeär
förhållandena vid medelstora industriföretag.

17.8.3.2. Kollektivavtalsområdet

Avgränsningen till kollektivavtalsområdet vilar i flera delar väsentligen
grunder avgränsningen till driftsenheten; kriterierna skallsamma som

enkla tillämpa samtidigt kunna i de flesta fallenatt antasvara men mot-
Ävensakligt korrekt och välmotiverad avgränsning. här kansvara en

Åmanskaerinra sig den utredningen hade föreslagit in-attman en annan
delning vad slutligen kom bli lag. Förslaget frånän utredningenattsom
innebar i denna del turordningskretsen skulle bestämmas med hänsynatt

till vilken arbetstagarkategori den anställde tillhörde. Departe-tagen
mentschefen avvisade den tankegången med hänvisning dels till att tur-
ordningskretsen skulle bli alltför begränsad delsoch till det skulleatt
kunna uppkomma tillämpningsproblem.

fleraI fall kollektivavtalsområdettorde kunna rimligutgöra gräns.en
Icke desto mindre kan flertal invändningar använda kol-ett mot attresas
lektivavtalsområdet avgränsning. Vi kommer här redovisa någraattsom
sådana invändningar.

En kategoribestämning gjordes för 20 år sedan kan naturligasnartsom av
skäl i dag sig mindre självklar. Samhället går utveckling därte mot en
den traditionella uppdelningen i arbetare och tjänstemän integrupper av
alltid sig relevant inom vissa företag. I takt införandetmedter av ny
teknik kan dessa gränsdragningsproblem komma Denatt accentueras.
kollektivanställde fårarbetaren kanske alltmer tjänstemannalika uppgif-

Från företagets sida ofta samtliga sina anställda med-ter. ser man som
arbetare i enda organisation, särskilda kollektivavtalsgränser.utanen
Kanske kan det tänkas går utveckling där kollektivavtalatt motman en
träffas för arbetstagare olikastörre med arbetsuppgifter. Detgrupper av

sig självt uppdelningsäger på olika kollektivavtal med sådanatt en ut-en
veckling sig innehållslös. Denna slutsats drogs för övrigtter statens
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område redan 1974 och ledde till det där infördes bestämmelseratt attom
indelningen i turordningskretsama skulle ske på grundval rekvisitet iav
huvudsak jämförbara uppgifter. dock svårtDet generellt bilda sigär att

uppfattning i vilken takt utvecklingen går, inomoch överskådligen om
framtid kommer kollektivavtal för olika kategorier arbetsta-separata av

också träffas.attgare

anledning iDet finns andra hänseenden kritiskt uppdelningatt se en
kollektivavtalsområdet.med avseende Det bör då uppmärksammas att

flera organisationer med kollektivavtal kan ha medlemmar inom samma
inteyrkesgrupp. Allmänt torde det framstå rättvist bland arbets-sett som

utför eller i fallkanske exakt snarlika arbets-tagarna, vartsom samma
kollektivavtalsområdetuppgifter, tillerkänna någon avgörande bety-att

delse. En anknytning till arbetsuppgifterna sådana hade med säkerhetsom
flera gånger sig relevant.tett mer

också följande begränsningenI detta sammanhang kan konsekvens tillav
kollektivavtalsområdet Om arbetstagare till arbets-noteras. en avancerar
ledare kommer han normalt falla under kollektivavtalsområde.att ett nytt
Blir det sedan aktuellt med uppsägning grund arbetsbrist i arbetsle-av

sådargruppen den arbetstagare just till arbetsledarekan avanceratsom
inte anspråk på få gå tillbaka till den lägre befattningen förgöra att att

slå spelar i läget ingendär arbetstagare. Det det rollut en annan om ar-
anställningstid i företagetbetsledaren har längre den arbetstagareän som

tagit de gamla arbetsuppgifterna.över

178.33. Gemensam turordning inom orten

fackliga organisationens inom sitt kollektivavtalsområdeDen möjlighet att
begära turordning för alla driftsenheter på harortenen gemensam en
gång motiverats därigenom ville undvika driftsenhetsbe-med att attman

fel dåslog i vissa fall. Det har gjorts gällande arbetsta-greppet att om
cirkulerar mellan olika enheter så det rimligt rättvistochär att en-garna

sammanläggs vid turordningama prop. 1973129 157. Sam-heterna s.
införas någontidigt har detta inte kommit slags förutsättning föratt som

turordning skall kunna begäras. Beslutanderätten till-att en gemensam
fackligakommer ensidigt den organisationen krav motivering förutan

åtgärden.
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fall få mycket långt-också i vissaför kanturordningEn ortengemensam
särskilt kommunal- ochPå kan,gående konsekvenser. större orter
mängd enheter ochsådant beslutlandstingssidan, ett stortett engenom

administrativtsvåröverskådligtin idrasanställda kommaantal ettatt
följd.omplaceringarflertalmed ett somarrangemang

vadenskilda arbetstagarnaoklarhet för deocksåmedförRegeln omen
Även beslutdriftsinskränkning.införgäller ett gemensamomomensom

medlem-efter samråd medbli fattatfår förutsättasförturordning orten
kansvårt förutse. Beslutetslutresultatetregelninnebär är attattmarna

turordningsdiskussionermed dei sambandsåfattasnämligen sent som
medbestämmandelagen.enligtförhandlingarförs vidsom

kvalifikationertillräckligaochOmplacering17.8.3.4.

bestämmelserinnehåller två olika rörAnställningsskyddslagen som om-
all-i denåterfinns 7 Härreglerförsta dessaplacering. Den angesav

arbets-försöka placeraarbetsgivaren harskyldighetmänna att om ensom
§ ienligt 7uppsägninguppsägning. Enfår går till ärinnan hantagare

skäligt krävagrundad detaldrig sakligtlydelsenuvarande ärdess attom
skallomplaceringSådanarbetstagaren.arbetsgivaren omplaceraratt

uttalatsI förarbetena haranställningar.till andraockså kunna ske att ar-
inomomplaceringsförsök inte barasådanabetsgivaren därvid bör göra

omplaceringsutredningentjänstgör;driftsenhet där arbetstagarenden
skyldighetArbetsgivarensdriftsenheter.sikte allaskall i stället attta
arbetsgivare be-Omsåledes vidsträckt.tjänsterfinna ledigaförsöka är en

enligt motiven,det dock,olika kanolika rörelserdriver flera orter
möjligheterna place-undersökerarbetsgivareninte skäligen krävas attatt

1973129prop.tillfrån rörelsegrenarbetstagare s.en annanenra om en
till-hargäller arbetstagarenomplaceringförutsättning för243. Som att

för det arbetet.kvalifikationerräckliga nya

i 22 dennaomplacering återfinns Avsärskilda regelnandra,Den om
sina gamlainte ha kvarkanarbetstagarebestämmelse följer ar-att om en

möjligt placerasdriftsinskränkning så skall hanbetsuppgifter efter omen
Även sådanförinom driftsenheten.befattningtill lämplig om-enom en

arbetstaga-enligtuttryckligen lagtexten,gångplacering krävs, denna att
uppfylldförutsättningenkvalifikationer. Men dentillräckligahar ärren

anställ-har kortarealltså före alla andra arbetstagareså går han som
i den konkurrensutslagsgivandeblir regelnningstid. Därigenom som
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uppstår mellan arbetstagarna de kvarvarande anställningama inomom
enheten.

17.8.3.5. Sammanfattning och slutsatser

Inledning

Av det anförts i det föregående vill vi lyfta fram vissa särskildasom nu
förhållanden och därefter dra de slutsatser framgår det följande.som av
Vi utgår vid bedömningen från arbetsgivarbegreppet såsom detta uttolkats
enligt gällande rätt.

Anställningsskyddslagens grundläggande regel lång anställningstidattom
skall företräde till fortsatt anställning vid driftsinskränkningar skallge
alltjämt vägledande. Det då viktigt deär enheter inom vilkavara att upp-
sägningama skall inte blir alltför små.äga Samtidigt det enligt vårärrum
uppfattning inte rimligt försvara ordning kan leda till så långtatt en som
gående konsekvenser flertal organisatoriskt fristående enheteratt ett sett

indras i vidsträckta turordningskretsar. Det angelä-ärgemensamma en
uppgift hitta för turordningamagränser sig rättvisa förattgen tersom

arbetstagarna i jämför 1973129 157 och samtidigtgemen prop. s.
rimliga med hänsyn till de verksamhetsmässiga krav kan ställas. Visom
har i tidigare sammanhang inom den offentliga förvalt-angett att man
ningen går ökad småskalighet med självständiga enhetermot en som
åläggs resultat- och redovisningsansvar. Ett och resultat-ett eget nytt mer
inriktat vinner alltsåsynsätt och detta måste enligt vårterräng mening
också beaktas. Allmänt går också lagstiftningen offentligasett mot attnu
tjänstemän skall likställas med arbetstagare inom den privata sektorn.

Vår hålla fast vidsträvan är grundtanken anställningsskyddslagenatt att
så långt möjligt skall kunna tillämpas rimligt inom alla olikasättett
sektorer. Det dock tydligt denna ambitionär intill omöjlignästäratt att
uppfylla försöker hittanär lagregel skall inman nu en som passa en
komplicerad mångfacetteradoch verklighet. I stället måste medges att
särskilt de diskuterade frågorna inte lämpade lösa enklaärnu att genom
och generellt verkande regler. Denna insikt ligger också bakom viatt
förordar avtalslösningar iden de flesta fall bästa möjlighetensom att
komma fram till rimliga resultat.

När vi däremot diskuterar strikt lagregels utformning kannu en pro-
blemställningen formuleras följande I den beskrivna situationensätt.
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då lagstiftningenstår inför vägval. Det måste avgöras ävenettman om
fortsättningsvis innehålla exempelvisskall väl inarbetade begrepp som
driftsenhet. Samtidigt kan då inte förnekas nuvarande kriterieratt egent-
ligen inte möjliga tillämpa rimligt inom vissa verksamhe-är sättatt ett

Vill däremot rådande ordningen fördenöverge attter. gynnaman nu
iflexibla lösningar det tydligt det då kan skapas osäkerhetär attmer

utgångspunkter övergår vi till be-fråga tillämpningen. Med dessa attom
olika delfrågoma.handla de

den nuvarande lagstiftningen bygger tankenInledningsvis kan sägas att
kriterier indel-använda olika avgränsande skallatt styraatt genomman

från till mindre arbets-ningen i turordningskretsar större gruppen en av
vidsträckt talarFörst används begrepp grovtetttagare. om var ar-som

finnas driftsenheten och därefter preciserasbetsbristen skall tur-anses
kriteriuminom ytterligareordningskretsama denna enhet ettgenom

hålla fast vid dennakollektivavtalsområdet. Vi kommer i huvudsak att
sådan. alltså först fråga hitta begreppsystematik Det blir ettattomsom

omfattningför driftsinskränkningens och där-denstyr yttresom ramen
exakt fixerar den arbets-efter ytterligare kriteriumett grupp avsom mer

måste ocksåi turordningskrets. Det dockskall placerastagare sammasom
modell inte alltid kommer stå sigframhållas denna schematiska närattatt

diskuterar regler på området. Av exempel,vi i fortsättningen senarenya
motiveringen,i den allmänna kommer bl.a.vi också väljer härattsom ge

sammanfalla.framgå kan kommagränserna attatt att

för turordningskretsenDen gränsenyttre

frågan vilket kriterium börVi börjar med behandla utgöraatt somom
turordningskretsama.förden yttre ramen

för-driftsenhetsbegreppet den Detta kanalltsåbildarI dag yttre ramen.
vid traditionellt industriföretag.lämpligt välavvägtvisso förefalla och ett

fallet på exempelvis dendock det raktSom kan motsattaantytts vara
så inom och bygg-sidan. Det kan här detkommunala att sammavara en

verksamheter från olika förvaltningarnad driftsenhet kan inrymmas- -
något varandra sig ekonomiskt eller verk-inte har medsamröre varesom

svårt några sakliga skäl för själva bygg-samhetsmässigt. Det är attatt se
för turordning-fall skall lämplig avgränsningnaden i detta anses vara en

drifts-exempel då avgränsning tillVi tidigare berört andrahar enarna.
Sammanfattningsvisframstår motiverad.inte sakligtenheten menarsom
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vi driftsenhetsbegreppet framstår alltföratt stelbent och det där-som att
för bör utgår lagstiftningen. I stället bör kriterium sökas.ur ett nytt

Från arbetsgivarhåll har det gjorts gällande organisatorisktatt ett mer
skall ligga tillsynsätt grund för indelningen. Enligt uppfattning bören

sådana enheter ekonomiskt ellerär administrativt självständigasom utgö-
den för turordningen.gränsen Särskilt landstingsförbundetytterstara och

kommunförbundet har förespråkat sådan ordning. Saken kan ocksåen
uttryckas så turordningama enligt denna uppfattningatt bör avgränsas

hänsynmed till begreppet resultatenhet ellertagen liknande. En in-
vändning sådant renodlat organisatorisktmot ett påsätt saken haratt se
varit arbetsgivaren därigenom möjlighetatt olika beslutattges en genom
i fråga organisationen turordningskretsamas storlekom styra sättett

kan leda till anställningsskyddet blir Kanskeatt kansom re-svagare. en
sultatenhet efter arbetsgivarens beslut komma omfatta endast elleratt en

fåtalett personer.

Kritik den angivna innebörden får berättigad. Som vi detav äranses ser
det dock möjligt medelväg.att en

I stället för endast indelning eftergöra resultatenheteratt eller liknan-en
de, där arbetsgivarens beslut blir utslagsgivande, bör kunnaensamt man
ha utgångspunkt hur arbetet faktiskt organiserat utåtsom är Ar-rent sett.
betsorganisationen i denna bemärkelse kan påverkas också parternasav
kollektivavtal och de sedvänjor Ärhar utbildat sig på arbetsplatsen.som
det exempelvis vanligt arbetstagare förflyttas mellan elleratt rycker in
olika avdelningar vid sjukdom och ledighet skulle de avdelningar stårsom
i sådant samband kunna tillsammansett bilda den föranses yttre ramen
turordningskretsama. Arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämmasägas i
dessa frågor, och därmed bör kritiken endast grunda indelningenmot att

renodlat organisatoriskt inte sigett gällande.synsätt göra Med detta
utgångspunkt kommer också turordningskretsama i principsom att mot-

den organisation arbetet gäller under normala förhållanden.svara av som
Detta enligt vår meningär rimlig utgångspunkt och vill i följan-deten
de utveckla dessa tankegångar ytterligare.

För markera vi vill bryta med det statiskaatt att liggersynsättmer som
bakom den nuvarande ordningen har vi alltså funnit begreppet drifts-att
enhet bör utgå lagstiftningen. Begreppet bör enligt vår uppfattningur
lämpligen med kriteriet arbetsenhet,ersättas vilket skall bak-motses
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i det föregående. Vitankegångarde övergripandegrund angettssomav
då först viktigtdefinition. Detpreciseradockså ärkommer att en merge

flex-nyordning möjliggöramed dennaframhålla syftet är attattatt mer
särskilt står i förgrunden. För dettvå intressenlösningar ochibla att

ifrån sakligt omotiveradedevi det angeläget kommafinnerförsta att re-
sidan slårexempelvis kommunaladensultat uppkommer när mansom

inom ochkanfristående verksamheterflera olikaihop rymmas ensom
viktigtdet andra detförvaltningsbyggnad eller liknande. För ärsamma

faktiskt finnsindelningen detgeografiskafrån denfrigöra sig när rentatt
åt-olika geografisktmellan fleraarbetsorganisatoriskt sambandnäraett

till såväl mindrealltså ledakanenheter. Detskilda synsättet somnya
efterenligt indelningnärvarandegäller förvadkretsar änstörre ensom

framhålla detviktigtSamtidigt detdriftsenhet.begreppet är attatt nu
inom fleranågon ändring allsinnebärainte behöverbegreppetförordade

industriföretag. Redanexempelvis gällakandettaolika verksamheter, av
driftsenheten,liksomalltså arbetsenheten,följervad ty-attsagtssom nu

När bedö-flera olika yrkesgrupper.inrymmakommerpiskt att mansett
alltså inte i första handarbetsenhet handlar detvad är attomsommer

dela insådana ellerarbetsuppgifternaefterindelning attgöra omsomen
yrkeskategorier.i olikaarbetstagarna

våravidareutvecklaviutgångspunkt kommerMed detta att syn-nusom
skallföljande exemplenuttalandena och deVår avsiktpunkter. är att vara

förutse-kriteriet såefter nämndaindelning detvägledande och göra en
för ändringenmotivetligger det i självaSamtidigtmöjligt.bart attsom

Tillämpningsproblem kan därmed knappastflexibla lösningar.gynna mer
driftsenhetiinnehållet begreppetövrigt torde inteundvikas. För ens
1974.varit gällande sedandettaklarlagt,helt rätttrots attvara

nå-arbetsenheter skall inbegripaindelning ivill vi betonaFörst att en
ocksåavgränsningklar geografiskför utgörpresumtion attgot enav en

bedriver verk-arbetsgivareHos denför kretsen.den gränsen somyttre
alltså fa-kommerliknandefabrik, butik ellervidendastsamhet enen

alltjämt bilda denhuvudregelbutikslokalenellerbrikslokalen attsom
sådana verksamheterdet gällerturordningshänseende. Näriyttre ramen

förhållande till vad gällerändring iinte någondåinnebär begreppet som
geografiski fall oftaframstår dessaSom tidigare avgräns-i dag. sagts en

anläggadå heller motiveratinterimlig och detning är nyttatt ettsom
själv-indelning i arbetsenheterövergång tillskallSamtidigtsynsätt. enen



494 Turordning vid påuppsägning grund arbetsbrist SOU 199332av

fallet inte helt betydelse. Om det tydligt flerautan är olika enhe-vara att
inom eller flera fabriksbyggnader utåtter helt självständigaen utgörsett

enheter, varje kontakt med andra avdelningar i frågautan arbetsor-om
ganisationen och arbetets bedrivande, så skall dessa också kunna betraktas

arbetsenheter. När det gäller små och medelstora industriföre-som egna
får dock sådana resultat ofta undantag, itag fallutgöraantas vart om

verksamheten bedrivs inom och byggnad.en samma

Om företag å andra sidan bedriver verksamhet vid flera geo-olika,ett
grafiskt åtskilda enheter och det föreligger övergripande arbetsorgani-ett
satoriskt samband mellan enheterna, kan detta leda till de utgöraatt anses

och arbetsenhet. Som exempel kan butikskedjanämnasen ettsamma en
där personalen tjänstgör vid de olika butikerna. Om det framstår som
naturligt personalen knuten inte endast till viss butikatt anse utanen
också, det vilket arbetet bedrivs,sätt till eller flera butikergenom en
skall arbetsenheten samtliga dessa butiker.utgöras I detta ligger dockav

måstedet finnas viss intensitet i fråga det arbetsorganisatoriskaatt en om
sambandet. Att eller flera arbetstagare vid enda enstaka tillfälleen ett
tjänstgör i butik den normaltän arbetsplatsenutgör skallen annan som
inte medföra kretsen vidgas. Såsom ytterligare exempel i denna delatt
kan tjänsteföretagnämnas bedriver verksamhet vid flera olikaett som
kontor. Tjänstgör personalen någonmed regelbundenhet eller i fallvart
vid återkommande tillfällen olika kontor skall detta bindaanses sam-

kontoren till och arbetsenhet.man en samma

När det gäller statlig verksamhet skulle begreppet kunna leda till liknande
resultat. Det normala lär då myndighet med verksamhetenattvara en
förlagd till viss plats också arbetsenhet. Menutgör det utåten en settom
finns arbetsorganisatoriskt samband mellan denna ochett andra myndig-

Åheter kan dessa komma tillsammans bilda arbetsenhet. si-andraatt en
dan kan kretsen komma minskas inom myndigheten den påatt grundom

faktiska Ävenden arbetsorganisationen kan uppdelad. här skallav anses
dock geografisk avgränsning tala för det sig ochrören attanses om en

arbetsenhet. Vi ihar det här sammanhanget inte heller tagit ställ-samma
ning till hur arbetsgivarbegreppet skall bedömas i olika situationer
jämför TurA-S §.2

Ett motiv vi särskilt lyft fram för den förordade ordningen desom ärnu
förhållanden råder kommunal- och landstingssidan. Här fårsom man
titta på de olika enheterna och den privata sidansätt be-samma som
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sådanaden faktiska arbetsorganisationen enheternadöma börär attom
Är sådantbilda arbetsenhet. det klart någotattanses en gemensam sam-

inte föreligger uppstår inte något sådant resultat. Olika nämnder ochband
förvaltningar inrymda inom och byggnad kan då komma atten samma

arbetsenheter inte föreligger något beskrivetolika detutgöra om sam-
Alltjämt lär denna sidaband mellan dessa. dock arbetsenhetäven en

för driftsenhet,det närvarande benämnskomma att motsvara som exem-
pelvis fristående daghem eller skola. Men det föreligger arbets-ett omen
brist vid daghem faktiskt ingår i arbetsorganisationett rentsom samma

tillsammansflera andra daghem kommer samtliga dessa daghem attsom
kan särskilt tilläggas indelningbilda arbetsenhet. Det häräven atten en

enligt riktlinjer kan indelning i resultat-dessa komma att motsvara en
förutsätter faktiskt organiserat ienheter. Detta dock arbetet ärrentatt

föröverensstämmelse med resultatenheten.gränserna

driftsenhetsbegreppet så-Vi vill också framhålla det nuvarandeatt som
helt betydelse för vissa särskilda yrkesgrupper oftadant är ärutan som
fot, m.fl. fall alltså inte i dagresande handelsresande I dessa kan man ens

Språkligt fårundvika organisatoriskt eller administrativt synsätt.ett sett
till sådana flexiblabegreppet arbetsenhet bättre leda tanken attanses mer

Ävennödvändiga. inte någon för-bedömningar kan detta utgörvara om
ändring i förhållande till vad gäller för närvarande vill vi uttala attsom

får tillarbetsenheten för de behandlade yrkesgruppema bestämmasnu
där administrationen finns eller liknande.den enhet den gemensamma

När indelning efter de diskuterade riktlinjerna behandlas bör enligten nu
förhållanden råder inomvår mening uppmärksammas de särskilda som

byggbranschen.

i tillsvidareanställdaInom denna sektor arbetstagarna allmänhetär men
sådantofta knutna till visst objekt under uppförande. Närärett ettsom

frågan gällerobjekt avslutat vad med de föreslagna reglernaär är som nu
i turordningshänseende För första vill vi då betona det för-det attm.m.

olikaordade begreppet arbetsenhet kan leda till arbetstagare vid fleraatt
objekt ingår turordningskrets. mellan dei Detta gäller detomsamma
olika objekten någon form arbetsorganisation enligtfinns gemensamav

Är frågariktlinjer vi tidigare diskuterat. exempelvis rörel-de det om en
byggobjekt med självständig personalav-än ettsegren som avser mer en

Idelning, kan arbetsenheten komma hela denna rörelsegren.att motsvara
alltså inte eventuella uppsägningar be-de beskrivna fallen kommer attnu
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till just objektet. Om detgränsas däremot inte finns några sådana möjlig-
heter vidga kretsen kommer arbetsenheten denatt att motsvara grupp av
arbetstagare arbetar visst objekt. I detta fall vill vi pekaettsom
följande förhållanden.

För det första arbetsgivaren skyldigär placera arbetstagarna tillatt om
andra lediga befattningar inom verksamheten. Finns det lediga befattning-

föreligger alltså inte arbetsbrist och därmed inte heller saklig grundar
för uppsägning. Vi kommer arbetsgivarens allmänna ompla-senare
ceringsskyldighet i dessa fall redan här kan de lediga be-nämnasmen att
fattningama enligt vår mening skall fördelas mellan arbetstagarna i tur-
ordning efter anställningstid. Om däremot hela arbetsgivarens verksamhet

drabbad arbetsbristär och det med andra inte0rd finns några ledigaav
befattningar tillgå kan uppsägningar komma vidtas. Det då vik-att äratt
tigt framhålla, vilket kommer framgånärmare vi diskuteraratt näratt
frågor återanställning, arbetstagarna har till återanställningrättattom
inom arbetsgivarens hela verksamhet på De beskrivna meka-orten. nu
nismema bör kunna förhindra föreslagna regler för med sig inteatt nya
önskvärda effekter inom den bransch vi diskuterar. Samtidigt detärnu
klart förhållandena inom denna sektor sådana övergripandeatt är ochatt
branschanpassade kollektivavtal får nödvändiga. Om det sådananäranses
avtal ingås likväl visar sig rimliga avtalslösningar inte kan uppnås kanatt
inte uteslutas lagstiftaren får särskilda överväganden föratt görasenare
denna bransch.

En ytterligare avgränsning

Vi övergår till behandla efter vilka riktlinjer indelningenatt arbets-nu av
inom arbetsenheten skall ske. Som kommertagarna framgå våratt av av-

slutande sammanfattning i denna del kan det dock uppkomma situationer
då arbetsenheten också sammanfaller med för den mindregränserna
enheten.

För närvarande sker avgränsningen inom den vidsträckta kretsenmer ge-
tillämpning begreppet avtalsomrâde. Vi har i det föregåendenom en av

fört fram rad invändningar grunda avgränsningen på detta be-en mot att
Vi har bl.a. påpekat arbetstagare med igrepp. arbets-att stort sett samma

uppgifter kan komma hamna i olika turordningskretsar bara föratt deatt
tillhör olika kollektivavtalsområden, det egentligen inte finnstrots att

Ånågra sakliga förskäl det. andra sidan kan visst kollektivavtalett avse
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sådan arbetstagare med varierande arbetsuppgifterstoren grupp av att
indelning efter avtalsområdet inte har något egentligt innehåll. En annan
viktig invändning följande.är

När vi diskuterar utformningen strikt lagregel viktig mål-ärnu av en en
sättning denna regel skall kunna tillämpas hela arbetsmarknaden.att
Arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal omfattas då också. Intresset

generella lagregler tillämpaskan inom dennaäven sektor talarav som
behålla kollektivavtalsområdet avgränsning. Detta får i självamot att som

eftersomverket uteslutet sådant kriterium här saknar allt inne-ettanses
håll. Den utveckling vi beskrivit i avsnitt förändrade arbets-som om

fårformer också tala hålla fast vid kollektivavtalsområdet.mot attanses
Vi bör söka efter allmängiltig och sakligatt avgräns-menar man en mer
ning turordningskretsen.av

En naturlig utgångspunkt då indelningen efterär de arbetsuppgif-göraatt
arbetstagarna utför. Enligt vår uppfattning bör avtalsområdetter som

utgå och med begreppet i huvudsak jämförbaraersättas arbetsuppgifter.
Detta begrepp har sin förebild på det statliga området där formu-samma
lering används i kollektivavtalet TurA-S. Och indelning enligt sådanaen
riktlinjer vid sidan det statliga området inteutgör heller någon unikav
företeelse på arbetsmarknaden i övrigt. Man kan exempelvis LO-sidan
finna kollektivavtal indelningen i turordningskretsar skallattsom anger

påske grundval yrkesgrupper, personalkategorier eller liknande.av

Vi vill för vår del anföra följande i fråga tillämpningen detom av nu
förordade begreppet. Det skall då särskilt framhållas vi vid denna be-att
dömning obundna den tolkning arbetsgivarestatenanser oss av som som
kan ha gjort begreppet. Det väsentliga inte hur kollektivavtaletärav
tillämpats faktiskt hur lagregel grundad pårent utan attmenar en

formuleringar bör tillämpas.samma

I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter skall ha vidsträckt betydelse.en
Är vissa arbetsuppgifter i beskaffenhet inriktningochstort settav samma
eller kräver likartad utbildning och kompetens skall det frågaanses vara

i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter.om

indelningenNär i turordningskretsar blir först frågadetgörs attom se
vilka arbetsuppgifter arbetstagaren faktiskt utför och jämförarentsom
dessa med vad andra arbetstagare Denna bedömning får dock integör.
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inskränkt. följerDetta redan formuleringen i huvudsak jämför-vara av
bara. iDet kan då stället bli fråga prövning vilkagöraattom en av ar-
betsuppgifter i utförs vid den enhet där arbetstagaren ärstort som an-
ställd. Om alla arbetsuppgifter jämförbar eller utbytbar karaktärär av
och arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för samtliga skalldessa

fördetta tala det sig och turordningskrets.rör Attatt om en samma en
arbetsgivare vidtar organisatoriska förändringar inte medföryttre som
någon särskild ändring arbetstagarens egentliga arbetsuppgifter kanav
inte medföra anställdeden hamnar i och kanske krets.snävareatt en ny
Arbetsgivarens möjligheter på sådant turordnings-sättatt ett styra

alltså begränsad.kretsama är

Det råder dock ingen förordadetvekan det begreppet är snäva-attnu om
kollektivavtalsområdet i allmänhet. Driftsinskränlçningar kommeränre

då i utsträckning få bäras inom mindre Ett minskatstörre att en grupp.
antal omplaceringar för dock sig positiva effektermed för de anställda
och verksamheten i Fungerande arbetslag och liknande kommer istort.

utsträckning kunna behållas. Kompetensen kommer bättrestörre att att
kunna bevaras och placerad inom organisationen. Det bör å and-rättvara

sidan framhållas den ha i huvudsak jämförbaraattra grupp som anses
arbetsuppgifter i allra flesta fallde kan höra till kollektiv-antas samma
avtalsområde eller i fall sysselsättas i sådant arbetevart som
kollektivavtalet avser.

Omplaceringar inom turordningskretsen

När det diskuterade begreppet behandlas bör följandegöra note-nu man
ringar vad gäller omplacering och tillräckliga kvalifikationer.

iRedan begreppet i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter ligger under-
förstått den förutsättningen samtliga arbetstagare har tillräckliga kva-att
lifikationer för arbetsuppgifterna inom Det får alltså förutsättasgruppen.

arbetstagaren har förkompetens de uppgifter faktiskt utförs.att rentsom
lederDetta automatiskt till vissa omplaceringar kommakan till ståndatt

inom redan indelningen i turordningskretsama. Förnär görs attgruppen
illustrera detta följandekan exempel ges.

Uppsägningar inomskall ske tjänstemän där samtliga fåren grupp av an-
iha huvudsak jämförbara Somarbetsuppgifter. förutsättning kanses

vidare just den befattning arbetstagaren längst anställ-medantas att som
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i den organisationen.finnas kvarinte kommerningstid innehar att nya
bli uppsagd.självfallet kommerdå inte den arbetstagarenblirDet attsom

arbetsuppgifter ifå någonhanI stället kommer övertaatt annans grup-
omplaceringar sker inomalltså eventuellaDetta illustrerar att ramenpen.

arbetsuppgifter.i huvudsak jämförbarabegreppettillämpningför aven
anställningstid blir ihar kortastinomarbetstagareDen somgruppen

förutsättning arbetsgi-detta gäller då understället den sägs attupp;som
schablonregeln bestämmerdiskuteradetidigareinte enligt denvaren

annat.

före-särskilt behöverlagtexten inte längrevisarVad attsagtssom nu
si-tillräckliga kvalifikationer i dennaomplacering ochnågotskriva om

tillfördes lagenkriterier gångockså erinra dessaVi villtuation. att enom
kollek-tillämpningturordningskretsama medjust med motivet att aven

ändring det gällerNågon sakligtivavtalsområdet blev vidsträckta. när
i jäm-har huvudsakarbetstagareomplaceringar inom somgrupp aven

inte frågaarbetsuppgifter det dockförbara är om.

turordningFrågor om gemensam

också bestämmel-kollektivavtalsområdet kommerGenom utrnönstrasatt
turord-organisationen begärafackliga kandenatt gemensamensen om

denna regel inte helleruppfattning börutgå. Enligt vårförning orten att
flertal skälfinns nämligenmodifierad form. Detbehållas i ett ta-somen

första vislag. För detbestämmelse dettahalar attattmot menaraven
för de enskilda dettill viss rättsosäkerhetregler leder sättsådana som

inte beslutuppfattning förändrastidigare beskrivits. Denna att ettav om
inom denföregås ingående diskussionerturordning kan avgemensam

konsekvensorganisationen. Vidare kanfackliga tur-gemensamav enen
omfatt-omotiverat vidsträcktdriftsinskränkningen fårbliordning att en

regeln har heller ald-till grund förlagstiftaren lagtning. Det motiv som
bliså vidsträckta kanskulle blivarit turordningskretsamarig att som

turordningendenMot bortföljden bestämmelsen. att ta gemensammaav
bli såi vissa fall skulle kunnaturordningskretsamainvändas snävakan att

önskvärt Vi har docktunnades på inteanställningsskyddet sätt.ut ettatt
arbetsenhefövergång tillframhållit begreppettidigare öppnaratt en

där så motiverat.vidsträckta turordningskretsarmöjligheter till ärmer
intetillämpning lagregeln ochdetta sker efterSkillnaden dockär att aven

bl.a.i fallet. Vi har med dettaensidigt beslut det enskilda avsettettgenom
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täcka in den situationatt gång motiv för densom fackligaen angavs som
organisationens möjlighet begäraatt turordning.en gemensam

Avslutande kommentarer och exempel

Vi har behandlat begreppen arbetsenhet och i huvudsaknu jämförbara
arbetsuppgifter. Som framgått tankemodellenär arbetsenheten skallatt

driftsenhetenersätta och i huvudsak jämförbaraatt arbetsuppgifter
skall avtalsområdet.ersätta Det bör dock framhållas denna beskriv-att
ning inte alltid rättvisande.är

Som exempel kan läkarenämnas vid olika sjukhusatt eller andra vårdin-
rättningar kanske organiserar arbetet sådant de börsättett att anses
ingå i arbetsenhet. Däremot gäller kanske intesamma detta för sjukskö-
terskor och andra personalkategorier. För de yrkesgruppema kan det

uteslutet tjänstgöra någonatt justvara påän det sjukhusetannanstans egna
I detta fall bör enligt våretc. mening den arbetsorganisa-gemensamma

tion förvisso föreligger för läkarnas del inte medförasom turord-att
ningskretsama vidgas för andra personalkategorier. I stället får yrkes-

läkare brytas den tidigare skisseradegruppen ut schematiska modellenur
och i stället bilda arbetsenhet. Samtidigt kommeranses samtligaen egen
inom denna arbetsenhet också ha i huvudsak jämförbaraatt arbetsuppgif-
ter. Det nämnda exemplet visar alltså det inte alltid gårnu sche-att att
matiskt dela in i kretsstörre sedan uppdelas i mindre. Resultateten som
kan undantagsvis i stället bli det beskrivits. Liknande exempel kansom nu
återfinnas i andra verksamheter. Det bör dock framhållas det all-att om

framstårmänt arbetsorganisationsett omfattarsom deen gemensam som
flesta personalkategoriema skall detta också tala för alla anställda gåratt

Ävenin i och arbetsenhet. här kan talaen samma presumtionman om en
och det givna exemplet avsågatt läkare får undantag.som ettses som

Avslutningsvis vill vi med följande exempel visa hur bedömningen be-av
arbetsenhet och i huvudsak jämförbara arbetsuppgiftergreppen kan

gå till i praktiken. Det bör påpekas arbetsgivaren den vidatt är ska-som
deståndsansvar bedömningengör hur lagreglema skall tolkas ochav att

följandeden genomgången därför behandlar tillämpningen sett ur ar-
betsgivarens perspektiv.

Inledningsvis gäller det bedöma vadatt arbetsenhet.är attsom anse som
Den första fråga arbetsgivaren får ställa sig han inomärsom om ramen
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flerabedriver verksamhet ellerjuridiskaför och ensamma personen
plats föreligger någotplatser. Bedrivs verksamhet endast av en pre-en

arbetsenhet. Om det däre-sig ochsumtion för det röratt en sammaom
i för sig geografiskt samlade enheter hu-tydligt olika och överär attmot

faktis-i fråga deninte någonting med varandravud har göraatttaget om
uppdelningar Vi harkan ytterligarearbetsorganisationenka äga rum.

fleraförvaltningsbyggnad inrymmerdettaexempel nämnt somensom
inte något medverksamheter harolika nämnder eller andra sarnröresom

flera olika platser fårå andra sidan verksamhet vidBedrivsvarandra. ar-
och personalenfråga sig hur arbetsorganisationenbetsgivaren utser om

naturligtsådant det framstårtjänstgjort påfaktiskt sätt attattettrent som
arbetsenhet. Finns detbilda ochlåta samtliga arbetsplatser sammaen

inte signågot sådant samband kan dethuvud inte röraöver taget om
så fort personal flera olika platserMen arbetatarbetsenhet.samma

pådetta skettmåste arbetsgivaren sättöverväga ettnoggrant som mo-om
tillfälle behöver såsig enstakavidgas. Rör dettiverar kretsen ettatt om

varit regelbun-gäller utbytetfallet medaninte motsatsen om av mervara
personalkategori kanske med iOm så endastden karaktär. det är att en -

arbets-arbetsuppgifter kan hahuvudsak jämförbara gemensamanses en-
föranleda personal-undantagsvis inte andraorganisation behöver detta att

ingå i arbetsenhet.skallkategorier verksamheten sammaanses

fot inte allsofta resande ochsig arbetstagareRör det är somsomom
arbetsplatser får arbets-till viss eller vissa särskildakan knutnaanses en

liknandeadministrationen ellerden enhet därenheten motsvaraanses
viss rörelsegren medexempelvis byggnadsarbetare skullefinns. För enen

Omarbetsenheten.personalavdelningsjälvständig kunna motsvaraanses
byggobjekt dåför flera kan kret-personalavdelningdenna är gemensam

i förstaobjekt arbetstagarensig utanför detkomma sträckaatt somsen
till.hand knutenär

jämförbara arbetsuppgif-bedömer i huvudsakNär arbetsgivaren sedan
arbetsuppgifter arbetsta-fråga vilkater blir det först att somom se

då viktigt observera det endast be-faktiskt utför. Det är attattrentgarna
arbetsuppgifter förhuvudsak jämförbarasig ihöver juströra att enom
Bedömningen får alltsåviss skall bilda krets.arbetstagare engrupp av

viss enhet jäm-Om arbetsuppgifterna inominte inskränkt. är avenvara
ikaraktär och harförbar eller utbytbar arbetstagarna stort sett samma
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kvalifikationer och utbildning inom enheten skall detta tala föranses att
sigdet ochrör krets.om en samma

Det sagda visar bedömningen kan bli vansklig, kanskeatt särskiltnu när
det gäller begreppet arbetsenhet. Svårigheter torde dock föreligga
främst inom vissa särskilda verksamheter där arbetet bedrivs sådantett

den aktuella problematikensätt aktualiseras. Arbetsgivarenatt bör vid
bedömningen iaktta försiktighet och sammanhållen arbetsorganisationen
skall tala för det sigrör arbetsenhet.att Det bör tilläg-om en gemensam

i tveksamma fall bör bedömningen alltid utfallaatt till förmån förgas en
vidsträckt turordningskrets.mer

Vi vill till sist tydligt framhålla de förordade begreppen arbetsen-att nu
het ioch huvudsak jämförbara arbetsuppgifter inte fårsammantaget

medel få fram exempelvis enmans-kretsarett eller i övrigtattses som
otillbörligt små kretsar. Vår avsikt bara införaär begreppatt nya som

flexibla lösningar de reglerän gäller i dag. Med våragynnar mer som
uttalanden i det föregående har vi velat klargöra bedömningen i tvek-att

fall alltid skall utfalla till förmån för krets. Samtidigtsamma störreen
har vi tydlig avsikt komma ifrån de enligt vår åsikt orimligt vid-atten
sträckta kretsar kan inträda på exempelvis kommunal- och lands-som
tingssidan tillämpning driftsenhetsbegreppet ochgenom en av gemensam
turordning för Men vi har också klargjort syfteorten. att närett annat
det gäller begreppet arbetsenhet möjligheter tillär att större tur-ge
ordningskretsar vad detän nuvarande driftsenhetsbegreppet tillåter i sig.

sådanEn utvidgning skall dock i första hand grunda sig hur arbetet
faktiskt bedrivs i vardagslag. Vi vill ocksårent tillägga självklaratt en

utgångspunkt ocksåär kommer träffa branschanpas-att parterna att egna
sade kollektivavtal, möjligen efter riktlinjerde vi diskuterat.som nu

Den allmänna omplaceringsskyldigheten vid arbetsbrist

För därefter avslutningsvis frågoratt med anknytning till arbetsgi-ta upp
allmänna omplaceringsskyldighet vill vi anföra följande.varens

För närvarande föreligger allmän skyldighet enligt 7 § försökaen att
omplacera arbetstagare innan får till uppsägning, deten ärman om
skäligt. Görs inte sådana omplaceringsförsök uppsägningen inteär sakligt
grundad och den kan förklaras ogiltig. Det självfallet såär arbetsgiva-att

skall ha allmän omplaceringsskyldighet inte minst i situationren dåen en
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Gränsen för denna börarbetsbristpå grunduppsägningar övervägs.av
verksamhetsområdethelai principvidsträckt ochi dagliksom avsevara

för den all-17.8.3.4.. Vad gäller14.4.4. ochavsnittbl.a. gränsernase
möjlighetdock haomplaceringsskyldigheten bör attmänna parterna en

specialmo-omplaceringsskyldighet. Avinskränktträffa avtal om en mer
avsnitt kommerregel. I dettavi föreslår sådanframgårtiveringen att en

all-tillvägagångssättet denbehandla frågansärskilt närvi dock att om
med ompla-tillsammansomplaceringsskyldigheten skall hanterasmänna

turordningskrets.vissinomceringar en

arbetsgivaren iofta såuppfattasomplaceringsregelnallmännaDenna att
iaktta möjlig-åtgärd skallsåsom förstadriftsinskränkningssituation enen

befattningarsådana ledigatillarbetstagarenomplaceraheterna somatt
gåriakttagitsregler harsedan dessai verksamheten. Förstfinnaskan man

med hänsynvilka arbetstagarei 22 § ochturordningsreglematill somser
kvalifikationer skalltillräckligaomplacering ochanställningstid,till vara

framgått kommertidigare19816 233. Somjämför bl.a. Dskvar s.
vi fö-med de reglersketurordningskretseninomomplaceringar ävenatt

reslagit.

intedriftsinskränkningssituation dockibörEnligt vårt synsätt man en
be-på vissa håll ochtill uttryckkommitpåtill det sättväga somsom

inledningsvis de reglermeningenligt vårbörskrivits Tvärtomovan.
turordningskretsar skalliindelningentalar hur ägaiakttas rumomsom

beredasinte kanstår klart vilka arbetstagareförst detOch när somm.m.
dessa bestäm-grundturordningskretseninomfortsatt anställning av

krets. Häromplaceringar dennatillbli aktuelltmelser detbör utomatt
arbetsgiva-befattningar iledigafinns andraundersökas detskall då om

hotastillträdas de arbetstagarekanverksamhet av upp-somavsomrens
sägning.

driftsinskränkningssituationomplaceringsskyldighet iArbetsgivarens en
beskrivna Närutformad deträttviseskäl sättet.bör even-nuvaraav

egentliga turordnings-utanför denlediga befattningar vid enhetertuellt
turord-inomdet nämligenskall fördelas kan sättkretsen somsamma

Saken kanmellan olika arbetstagare.konkurrensningskretsen uppkomma
tillsituation också knyterturordningsfrågor i dennasåuttryckas att an

inte haförhållandeomplaceringsregeln. Dettaallmännaden upp-synes
ordningennuvarandeDentidigare lagstiftningsarbeten.imärksammats

arbetsgivareförinnebär i stället attstort utrymme genom om-att ges en
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placeringsåtgärder inför driftsinskränkning blockera sådana platseren
skulle ha kunnat få i anspråk de arbetstagare,som annars tas kanskeav

med lång anställningstid, hotas uppsägning på grund turord-som av av
ningen.

Först sedan reglerna turordning beaktats skall det alltså bli frågaom om
inventera förekomsten lediga befattningaratt i verksamheten iav stort.

Finns det några sådana lediga befattningar skall dessa fördelas mellan ar-
betstagarna i turordning. Den arbetstagare har längst anställningstidsom
skall då först få ställning till det finns någonta tjänst han in-om ärsom
tresserad i anspråk. Som förutsättning föratt ta omplacering iav detta
läge bör liksom för närvarande gälla arbetstagaren har tillräckligaatt
kvalifikationer för arbetet, specialmotiveringen.ävense

Den förordade ordningen leder till följande resultat. Omnu arbetsgivaren
felaktigt fördelar de ledigasätt tjänsternaett den egentligautom tur-

ordningskretsen han sig skyldiggör till turordningsbrott. Enligt tidi-ett
regler skulle liknande förfarande alltettgare döma inte ha föranlettattav

någon påföljd alls för arbetsgivaren. Den förfördelade arbetstagaren kan
nämligen i det läget inte påstå det finns någon ledig befattningatt som

arbetsgivaren skyldigär omplacera honom till. Därmedatt gäller inte
omplaceringsregeln i 7 Som framgår de överväganden vi gjort iav
anslutning till reglerna uppsägning från arbetsgivarens sida viom menar

omplaceringar i samband med arbetsbristatt skall regleras uteslutande i
samband med turordningsreglema. Detta följdär påatten av ser
samtliga omplaceringsåtgärder i driftsinskränkningssituation såsomen en
del regelverk turordning och konkurrensettav mellan olika arbetsta-om

till otillräckligt antal befattningarett hos arbetsgivaren.gare Ett sådant
leder enligt vårsynsätt uppfattning till rättvisare regler och starkareett

skydd uppsägningar för demot inte kan beredas fortsattpersoner som
anställning inom turordningskretsen.

17.8.4. Särskilt angående frågan kollektivavtalom
rörande turordningen

Vi har alltså liksom i dag skall förhandlamenat att parterna och träffa
avtal turordningen. Redan inledningsvis bör det dåom viktiggöras en
distinktion mellan olika kollektivavtal rörandetyper turordningen. Ettav
sådant avtal kan å sidan den karaktären det reglerarena vara av att en
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nivå,då skall slutet central kanavtalet,framtida situation. I varasom
därtillifråga turordningenmöjligheter till samtavsteg angesomges

framtida överenskommelse.vidkriterier skall kunna beaktasvilka ensom
Å kollektivavtal faktisktsigsidan kan detandra röra rentett somom

förestående uppsägningar. Omanledninginför och endast medträffas av
turordningsreglerfrån nuvarandelagenssådant avtal innebär avstegett

lagturlista.i fall Denvanligen avtalsturlista ochdetbenämns annat
justföreslagit sikte den situationenmålsättningsparagraf vi tidigare tar

Ävenfallet. diskussio-kollektivavtal i det enskildaträffardå ettparterna
ikan uppkomma de fallsärskilt de problemi avsnitt berördetta somnen

avtal.tecknar den typenparterna av

övergripandei träffa ochliksom dag, kandessutom,Att parterna
skallvilka särskilda regler gällakollektivavtalbranschanpassade somom

framgår våra slut-överenskommelser självklart. Detframtidaför är av
dispositiva karaktär.lagstiftningensi frågasatser om

anställningsskyddslagenfrån reglernaAllmänt i17.8.4.1. avstegom
kollektivavtalgenom

ogiltiga ianställningsskyddslagen avtal den§ stycketEnligt 2 andra är
rättigheter enligt lagen.inskränker arbetstagarnasmån upphäver ellerde

centralslutits eller godkänts arbets-Genom kollektivavtal har enavsom
från flertal bestämmelser itagarorganisation får dock avvikelser göras ett

bemyndigandeturordningsreglema. Genombl.a.anställningsskyddslagen,
generellt kollektivavtal defrån centrala organisationen kanden ettgenom

vårträffa avtal turordningen. Av redo-lokala då tillåtas attparterna om
sådan lydelse vanligtframgått centrala avtalgörelse har tidigare äratt av

begränsning ligger i lokaltförekommande. uttrycklig lagligEn att ett
äldremedför uppsägning arbetstagareturordningsavtal är änav somsom

centrala arbetstagar-får tillämpas, inte denhalvt år inte57 och ett om
till enskild uppsägning.sitt medgivande varjeorganisationen ger

möjligheten tilllagstiftaren valtAnledningen till har göra avstegattatt
centralalagbestämmelsema beroendefrån tvingandede över-avarmars

anställningsskydds-till 1974 årsstår finna i förarbetenaenskommelser att
departementschefen lagen hadeSammanfattningsvis framhöll dålag. att

därför bordeutgångspunktensocial skyddslagstiftning ochkaraktär attav
departementsche-lagbestämmelsema skulle tvingande. Menatt varavara

förhållandentill olikartadefen tillade också borde kunna dehänsynatt tas
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rådde inom olika branscher och lagens regler till viss delsom därföratt
måste kunna eller kompletterasersättas särskilda branschanpassadeav
villkor. Med sådan ordning, fortsatte departementschefen, det docken var

skapade garantier för avtalsfrihetentvunget inteatt begagnades påattman
i otillbörligsätt utsträckning försämradeett det lagfästa anställnings-som

skyddet.

Slutsatsen blev sådana garantier skulle erhållas medatt regel atten om
överenskommelser avvikelser från lagen skulle träffas förbunds-om
nivå. Det blev då också möjligt sådana centrala avtal delegeraatt genom
beslutanderätten till lokal nivå prop. 1973129 191. Man kan uttryckas.
saken så kollektivavtalet korn till alternativatt tillgöras denatt ett annars
tvingande lagstiftningen och för detta alternativ inte miss-att ansvaret att
brukades lades de centrala organisationerna.ytterst

Ett ytterligare exempel på lagstiftaren utpekat just de centrala organi-att
sationerna såsom garanti för avtalsmöjlighetema inte skall missbru-atten
kas står finna i de tidigare berörda särskilda reglernaatt gällersom upp-
sägning på grund arbetsbrist vissa äldre arbetstagare. Vidav uppsäg-av
ning äldre 57 och årär halvt måsteänav personer ettsom antyttssom
den centrala organisationen sitt godkännande till varje enskildge uppsäg-
ning. Motivet bakom den lagbestämmelsen, infördes 1984,som attvar
lagstiftaren ansåg det angeläget stärka det centrala fackliga inflytandetatt

äldreavgångar. Enligtöver lagstiftaren kunde det nämligen detantas att
sociala regelverket, bl.a. till arbetslöshetsersättningrätten och förtids-
pension arbetsmarknadsskäl, utnyttjades de lokalaav parternaav ett
sådant de äldresätt arbetstagarna med hänvisning tillatt detta skyddsnät
korn i första hand.sägas Departementschefenatt ansåg centraladeupp att
arbetstagarorganisationema borde värdefull motvikt i förhand-vara en
lingama äldreavgångar eftersom dessa organisationer hade bättreom en
distans till problemen de enskilda arbetsplatserna och bättre över-en
blick branschensöver struktur och utveckling prop. l98384162 15.s.

Utgångspunkten bör alltjämt lagstiftningen såsom skyddslagstift-attvara
ning skall innehålla bestämmelser tvingande till den enskildeärsom ar-
betstagarens förmån. Avsteg skall dock i vissa fall kunna göras genom
kollektivavtal. Vad gäller turordningsreglema bör dessutom haman en
uttrycklig bestämmelse i varje enskilt fall böratt parternasom anger
eftersträva förhandlingslösningar. Våra överväganden i dessa frågor har
redovisats i avsnitt 17.8.2.
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träffas. En-således kunnaskallturordningenkollektivavtalEnskilda om
lagstiftaren pekaranledningnågonintedå utfinns detmeningvår attligt

be-skallorganisationenfackligadeninom ytterst varavilket somorgan
avsnitt 10..giltig seöverenskommelse ävensådanhörigt göraatt en

endastställetoch ipunktenneutral densigförhållaLagstiftaren bör
med detecknasskall kunnafalletenskildai detkollektivavtal ar-attange

börVidarearbetsplatsen.arbetstagareharbetstagarorganisationer som
iförankringenlokaladenbehovetdirektiv skjutervåra avpoängteras att

hamed dessai linjedärför intedetligger attGenerelltförgrunden. sett
avtalgiltigaförförutsättningkollektivavtalcentralapåkravkvar som en

avseendei dettakan sägasordningenrådandeDenturordningen. nuom
rimligtförmågade lokala ettmisstro attpräglad parternasmotenav

äldreavgångar-gällerNär detavtalsfriheten.givnamed denhandskassätt
deregelnbehållaskältillräckligafinnas atthellerinte attkan det omna

finnsDetlokaladekontrolleraskallorganisationerna parterna.centrala
tillanmälningspliktbehålla dentills vidarehindernågotintedock attmot

främjandelagenföljeräldreavgångarvidLänsarbetsnämnden avsom
lagen.denallmännavår översynavvaktan§ i7a avmera

centralabli dealltså kunnaskulleordningenföreslagna attdenFöljden av
Likväl kvar-lokalplanet.någotminskarinflytandeorganisationemas

rå-enligtcentralorganisationemaförmöjligheterna attsjälvfalletstår
börorganisationerna. Detlokaladereglerföreningsrättsligadande styra

undan-medi dag,redanorganisationernacentraladeockså poängteras att
utsträck-betydandeiäldreavgångama,frågaigällervadför omtag som

vad skerinflytandemöjlighetensig utövaavhänthaning somattsynes
planet.lokalapå det

turordningsavtalSärskilt17.8.4.2. m.m.om

möjlighetgrundarvilka regleranledningfinns vidareDet att somse
enskildaträffaorganisationenfackligaoch den tur-arbetsgivaren attför

vilketockså,medlemmarorganisationensbinderordningsavtal mensom
imedlemmararbetstagare äromdiskuterad fråga, de ensomär en mer

Vi kommeroorganiserade arbetstagare.organisationfacklig samtannan
frågor.dessabl.a.här att ta upp

medlemmarnaförverkningarkollektivavtaletsgälleri allmänhetdetNär
kollektivavtaletmedbestämmandelageni 26 §uttryckligenså stadgas att

medlemmar.organisationensbindertillämpningsområdesitt äveninom
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Det bör här uppmärksammas det i viss mån haratt varit omdiskuterat hur
långt organisationens behörighet för medlemmens räkningatt träffa kol-
lektivavtal sträcker sig. Man befinner sig i gränsområdet för denna be-
hörighet det gällernär individuella rättigheter. Sårent kallade intjänade
rättigheter har den fackliga organisationen huvudregel inte hasom ansetts
någon möjlighet förfogaatt över.

Det förda kan överföras tillresonemanget turordningsreglema.nu Här
nämligen lagstiftaren ha lagt diskussionensynes intjänade rättigheterom

till grund för sina slutsatser. Rätten till fortsatt anställning grundad på
anställningstidens längd har då inte intjänad rättighetansetts ochvara en

den dispositiva lagregeln har den fackligagenom organisationen be-gett
hörighet kunna förfogaatt över turordningsregelns tillämpning och träffa
för medlemmarna bindande överenskommelser. Däremot har tillrätten
återanställning, efter det uppsägningen vidtagits,att in-utgöraansetts en
tjänad rättighet i den tidigare angivna bemärkelsen. I anslutning därtill
har då framhållits den fackliga organisationenatt inte kan förfoga över

till återanställningrätten efter det uppsägningama haratt vidtagits prop.
1973129 266.s.

Grunden för kunna bindaatt de arbetstagareäven inte medlemmarärsom
i den kollektivavtalsbärande organisationen återfinns i 2 § anställnings-
skyddslagen. Här stadgas arbetsgivare bundenatt ären kollek-som ettav
tivavtal får tillämpa avtalet påäven arbetstagare inte medlemmarärsom

den kollektivavtalsslutande organisationen.av Den enda förutsättningen
för detta arbetstagarenär att sysselsätts i arbetet med avtalet.som avses

De genomgångna reglerna medför följandenu konsekvenser i turord-
ningssammanhang. Om det träffas lokal överenskommelse mellanen ar-
betsgivaren och lokal arbetstagarorganisation så binderen överenskom-
melsen medlemmarna samtidigt den får tillämpas också desom utan-
förstående arbetstagama. Arbetsgivaren och den fackliga organisationen
kan därigenom helt legitimt bestämma den utanförståendeatt arbetstaga-

skall sägas hanäven harren längst anställningstid.upp orn Av lagförarbe-
och rättspraxis kanten utläsas turordningsöverenskommelseatt kanen

åsidosättas såsom rättsstridig den exempelvis diskriminerandeärom eller
på grund stridande godannan sed arbetsmarknadenmot AD 1983 nr
107. Om överenskommelsen könsdiskriminerande,är föreningsrätts-
kränkande kan vidare särskilda lagregler åberopas.m.m. Och möjlighe-

på sådanaterna grunderatt angripa avtalet står alltså föröppen såväl
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finnsmöjligheterRättsligaarbetstagare.utanförståendemedlemmar som
som Lik-diskriminerande.avtalangripagrunderpå olika äralltså ettatt

väckafallibestridas är ägnatinte kunna attdetväl torde vartsystemetatt
organisationen,utanförstårarbetstagaresärskilt denhosmisstankar som

elleruppsägningen honomtillbidragithaförhållande kandetta avatt
hellerknappastkommerorganisationenfackligalokala attDenhenne. se

försvaraturordningsförhandlingamauppgift vidangelägendet attsom en
medlem.inteden ärsom

exempelvisreglermåste haviinvändningamaTrots att sommanmenar
organi-kollektivavtalsbärandearbetsgivaren och denmöjligt fördetgör

sådanabinderturordningsavtal äventräffa enskildasationen ar-somatt
oorganiseradeorganisation ochimedlemmarbetstagare är annanensom

mi-ochenskilda arbetstagarnasak deEn helt ärarbetstagare. attannan
skulle kunnarättssäkerhetssynpunld rättfrånnoritetsorganisationema ges

enskilttecknandetföregår tur-i deninsyn etttill avsomprocessm.m.
19.5.3.2. Vadi avsnittvifrågor berörDessa närmareordningsavtal. man

arbetsgi-skyldighet förregeldäremotdel kan äri denna överväga omen
till-demlika medarbetstagarnautanförståendebehandla de somattvaren

träffas.sådant avtalorganisationenhör när ett

skallturordningsavtaletenskildaför detförutsättningenförstaDen att
i dag,dock, liksombörutanförstående arbetstagarepåtillämpaskunna

avtaletsådant arbeteiskall sysselsättasarbetstagaren avser.somattvara
vilket själv-organisation,kollektivavtalsbärandemedavtaletTecknas en

turordnings-normala, lärdetfortsättningsvis kommerfallet attäven vara
tillämpningsområdetmedtillämpningsområde överensstämmaavtalets

turordningsavtalgäller detdetkollektivavtalet. Närrådandeför det som
arbeteuttrycketförvissosituation kanenskildträffas för avsessomen

inte halikväldockfrågaoegentligt. Dennaförefallaavtaletmed synes
anledningintevi finnerochtidigaretillämpningsproblemnågraorsakat

rekvisit.efter andrasökaatt

uppkom-motverka detocksådärefterbör,Lagstiftningen attsagts,som
sefinnsi dagmöjligheterturordningsavtal. Dediskriminerande sommer

vårenligtturordningsavtal börenskiltexempelvisangripaovan ettatt
skydda desärskiltbestämmelsemedkompletteras attmening avsersomen

turordningsav-träffarorganisationutanför denstårarbetstagare somsom
och denarbetsgivarenalltså förbestämmelsen tydliggörsGenomtalet.

föreliggeravtal dettecknaprivilegietfåttharorganisation attatt ensom
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skyldighet behandla de utanförståendeatt arbetstagarna lika med med-
lemmarna. Om uppsägning grundar sig på tillämpningen en ett tur-av
ordningsavtal strider den regeln bör detta kunnasom mot föranleda ogil-
tigförklaring.

I föregåendedet har vi tagit regler skall förhindra oförenligaupp som att
turordningsavtal uppkommer inom den arbetstagare utförgrupp av som
arbete inom kollektivavtalsområde. Det finns docksamma andraäven
synpunkter kan sig gällandegöra de arbetsplatsersom där arbetsgiva-

bunden fleraär kollektivavtal lön och allmännaren av anställnings-om
villkor. Här skulle det enligt vår uppfattning mycket vinna medattvara

det träffas övergripandeatt turordningsavtalett kanskemer med flera
organisationer. Att inte längre i lagen föreskriva kollektivavtalsområdet

förgräns turordningskretsen borde enligtsom en vår uppfattning på
dessa arbetsplatser kunna bidra till sådan utveckling. Oftast tordeen ar-
betstagare imed huvudsak jämförbara arbetsuppgifter förvisso vara
knutna till kollektivavtalsomrâde. Men i något fallsamma kan kanske
flera arbetstagare imed huvudsak jämförbara arbetsuppgifter tillhöra
flera kollektivavtalsbârande organisationer. Om så fallet bordeär inte
minst för de enskilda arbetstagarna sådana övergripande avtalmer vara
till fördel.

Det får enligt vår mening, å andra sidan, förutsättas arbetsgivareatt en
bundenär kollektivavtal lön ochsom ett allmännaav anställningsvill-om

kor med viss organisation, inte denna organisationensen viljamot tecknar
turordningsavtal i det enskildaett fallet med organisationen annan som

medlemmarna i den kollektivavtalsbärandeupptar organisationen. Det är
svårt något skäl för arbetsgivarenatt skulle handlase att det Visättet.

dock ingen anledning i övrigt någraser uttalandenatt göra och inte heller
föreslå några särskilda regler föratt lösa eventuellt uppkommandeatt

konkurrensproblem arbetsgivaren träffar avtal med fleraom organisatio-
Eventuella konkurrensfrågor får överlämnasner. rättstillämpningen.

17.8.4.3. Sammanfattning

Vi har kommit fram till centrala kollektivavtalatt eller centralt godkän-
intenande längre bör gälla förutsättning för avtal turordningen.som om

Denna uppfattning går för övrigt igen i andra delar betänkandet där viav
diskuterar frågor dispositivitet se avsnitt 10.. Om detom inte finns för-
eningsrättsliga hinder kommer därmed de lokala direkt kunnaparterna att
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lokalt avtalheller kommerInteturordningen. tur-avtal ettträffa omom
förutsättaarbetstagareäldrevissauppsägninginnebär attordning avsom

arbetsgivaren ochvi funnitVidare harnivå.central attgodkännande
tecknamöjlighetenmåste ha kvar ett tur-arbetstagarorganisationen att

så-Förarbetstagare.utanförstående att ettordningsavtal ävenupptarsom
arbetstaga-utanförståendedenskall bindarättsligtturordningsavtaldant

likabe-kräverIagregeluttryckligföreslagitvi dockhar somen nyren
rubbarinteförändringarnaföreslagnadeuttalatVi harhandling. att nu

ifrågaii daggällerförutsättningarna parternagrundläggande omde som
lagändringefteralltsåkommerAvtalet äventurordningsavtalet. nor-en

kollektivavtalsbärandedenocharbetsgivarenmellanträffas or-malt att
måste vi-turordningenrörandekollektivavtalReglernaganisationen. om

införförhandlingarnareglernamedsambandi endare nära omses
19.5.3.2.avsnittivifrågorDessadriftsinskränkning tar uppm.m.

särskildavissaförFöreträdesrätt avgrupperl7.8.5.
arbetstagare m.m.

för-fackligaförföreträdesrättsärskildgällerframgåtttidigareSom en
Enligtarbetsförmåga. sär-nedsattmedföroch entroendemän personer

återanställningoch överturordningreglernagällerbestämmelseskild om
pensionsavgångar.vidintehuvud taget

regel iåterfinns dennaförtroendemänfackligaförföreträdetgällerVad
skyd-verksamhetenfackligadenmåsteSjälvfalletförtroendemannalagen.

fackligadå dedriftsinskränlcningvidsärskilt gälladetta kanochdas en
viskallbetänkandeii fokus. Förststårtypisktfrågorna ett senaresett

därförvi kommerochförtroendemannalagendock översyngöra aven
regeln.denviduppehållaytterligareinte här ossatt

självklartfinner vi detarbetsförmåganedsattmedgällerdetNär personer
behållas.skallföreträdesregelnsärskildadenatt

SOUalla,samhälle förEttslutbetänkandei sittharHandikapputredningen
handikappadesdeförbättrasyfteiförslagflertalframlagt199252, attett

varitharutrednings arbeteför dennagenomgående attsituation. Ett tema
människorförtillgängligtsig och ävenskallsamhället öppna varamer

tankegångar.bakom dessaheltVi ställerfunktionshinder.med oss
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Anställningsskyddslagens syfteallmänna skyddaär deatt hargrupper som
svårt hävda sig denatt arbetsmarknaden,öppna och de handikappade

därmedär skyddslagstiftningens särskildaen av målgrupper. Vi finner
det angeläget bibehålla det särskildaatt skydd anställningsskyddsla-som

handikappade vid driftsinskränkningar.gen ger Enligt vårt börsynsätt
alltid främja lösningar leder tillman med funktionshin-som att personer

der kan verka och i samhället i och dessasynas stort inteatt personer en-
dast hänvisas till institutioner eller särskilda arbetsplatser.typer av

De har nedsatt arbetsförmågapersoner ochsom på grund därav harsom
beretts särskild sysselsättning bör därför liksom i dag stå utanför den
konkurrens uppkommer mellan övriga arbetstagare,som inte särskil-om
da skäl lägger hinder i Någonvägen. ändring rättsläget denna punktav
förordas alltså inte.

Avslutningsvis vi uppnåttmenar att pensionsålder liksompersoner isom
dag skall stå utanför reglerna turordning.om

17.8.6. Sammanfattning övervägandena frågaiav om
turordning

Vi lagstiftningen alltjämtatt bör innehållamenar turordningsregler. Det
då inteär möjligt hitta välavvägda bestämmelseratt på enkelt ochettsom

uttömmande beskriversätt hur skall förfara vid uppsägningar påman
grund arbetsbrist. Det är uppenbart tillämpningav striktaatt lag-en av
regler aldrig kan leda till bättre resultat ändamålsenligaän förhandlings-
uppgörelser träffade mellan i samförstånd. Viparterna har i det före-
gående därför framhållit avtalslösningar oftaatt föredra.är Vi haratt
dock det angeläget lagstiftningenansett utformasatt så den främjaratt
rimliga uppgörelser. Enligt vår uppfattning får nuvarande regler på om-
rådet ofta motverka sådana. Stelbenta regleranses kan leda till långtsom
gående omplaceringar förbehållslös bestämmelsesamt intrycken som ger

anställningstidens längdatt skallav turordningamaavgöra kanensam an-
ligga bakom detta. Vårt förslagtas går i stället på lagstiftningenut att

skall innehålla inledande stadgande därett det målsättningsom en anges
i det enskilda falletatt parterna bör eftersträva förhandlingslösningar.

Detta inledande stadgande skall då också innehålla vissa anvisningar som
flera olika aspektertar kanupp beaktaparterna avtaletsom när träffas.

Härigenom kan turordningsförhandlingama bli förda förut-antas mer
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iförs med utgångspunkti dagförhandlingardesättningslöst än nu-som
turordningsregler.varande

måstenågot avtal mellantill ståndlikväl inte kommerOm det parterna
före-altemativregel vialternativ. Denrimligterbjudalagstiftningen ett

förgällerförhållande till vadiförändringarflertalinnebärslagit somett
närvarande.

driftsenhet,påbygger begreppenturordningsreglemanuvarandeDe
tillräckliga kvali-avtalsområde ochorten,driftsenhetersamtliga

faktorerhelt andraledningmedbestämsTurordningamafikationer. av
omfördelningbetydandevardagslag, ochitillämpasde avän ensom
inte anledningvår meningenligtfinnsbli följden. Det attarbetet kan

i frågaarbetsplatstillämpaskutymerpå deplötsligt ändra omensom
bara för detarbetsuppgifterfördelningorganisation,arbetets attm.m.av

inteanställda haroch deoredaDetta kan skapaarbetsbrist.uppkommer
enligt vårkanslutresultatet. Manblirvadförutsemöjlighet att som

inte finnsegentligennågontinglagreglerheller byggamening inte som
följaktli-avtalsområdearbetsmarknaden; begreppet ärvissa delarpå av

lagreglema skall kunnaambitionenharanvändbartinte attmanomgen
kollektivavtal.saknarpå arbetsplatseranvändas som

föreslagit driftsenhetviharvadbl.a.bakgrundMot attsagtssom nuav
jäm-i huvudsakavtalsområde bytsarbetsenhet, ochblir ut motatt

regeln denföreslagitvidarearbetsuppgifter. Vi harförbara att attom
får omfattaturordningenorganisationen kan bestämmafackliga samt-att
linjen i dessautgå.skall Denpådriftsenheterliga orten gemensamma

finns påtraditiontill dende knyteralltsåändringsförslag är att soman
det uppkommerbeståtänkttraditionen närden ävenarbetsplatsen; är att

skyldigheten ompla-gäller den allmännadet däremotarbetsbrist. När att
vi förordatverksamhetsområdet harinombefattningartill ledigacera

igäller dag.derättvisare reglerochstrikta än sommer

behålla vissaverksamheteni sär-finnas behovvidareDet kan attett av
väljaskall fåarbetsgivarenföreslagitVi harskilda nyckelpersoner. utatt

nödvändiga för fortsattadenhanantal arbetstagarevisstett ansersom
utfor-enligt restriktivtskall bestämmasAntalet arbetstagaredriften. en

andel den be-bestämdtill förhandfixeradschablonregelmad aven
givetvisregel måsteUtformningen dennapersonalstyrkan.fintliga taav

turordningskretsama.fram i frågavi läggerförslagintryck det omav
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Genom något snävare turordningskretsar kommer nämligen kompetensen
kunna bevaras inom enhetenatt och behovet för arbetsgivaren be-attav

hålla vissa särskilda arbetstagare minskar då. Det den bakgrundenär mot
vi förordar arbetsgivaren endast skallatt disponera över ganska be-en
gränsad andel; vi har föreslagit Övrigafemtedel. anställda skallen
strikt efter anställningstidens längd. För särskilt till de små företa-att se

intressen har vi därutöver föreslagitgens arbetsgivaren alltid skallatt
välja minst två arbetstagare inomut turordningskretsen.

När turordningsreglema diskuteras kan inte heller bortse från be-man
stämmelserna företrädesrättrör till återanställning.som Som kommer att
framgå avsnitt l7.8.7. föreslår vi där utvidgadav skyldighet fören ar-
betsgivaren återanställa. Detta viktigtatt är ha i åtanke denatt när totala
effekten de föreslagna reglerna bedöms.av

Sammanfattningsvis har vi eftersträvat skapa regler framståratt som som
rimliga på arbetsmarknaden i Vi vill dock återigenstort. framhålla att en
tillämpning strikta lagregler oftast är lösningav sämre änen att parterna
i samförstånd och dessutom kanske enligt beslutade och branschan-egna
passade regler träffar överenskommelser. Som framgått kvarstår dessa
möjligheter alltjämt för på inte skiljerparterna sättett sig frånnuva-som
rande bestämmelser.

17.8.7 Företrädesrätt återanställningtill.

7.8.7.1.1 Inledning

Reglerna företrädesrätt till återanställning har mångaom gånger karak-
teriserats spegelbild turordningsreglema.som Motiveten bakomav före-
trädesreglema arbetsgivarenär inte skallatt kunna sätta trygghetsregler-

spel påsäga grundna arbetsbristur attgenom och därefterupp av nyan-
ställa personal. Vidare har det rättvistannan och rimligtansetts att en ar-
betsgivare arbetstagare i nedåtgåendesagtsom konjunkturupp bören

skyldig anställa dessa arbetstagare ånyovara att det blir aktuelltom att
inom viss tid utöka personalstyrkan.en

Skälen bakom reglerna företrädesrätt till återanställningom väger tungt
Återanställningsreglemaoch dessa skall behållas.attmenar påverkas

dock de överväganden vi gjort i frågaav turordningsbestämmelsema.om
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jämförstill återanställningföreträdesrättreglernanuvarandeNär de om
parallellitet.föreliggerdetfinnerturordningsreglemamed att enman

verk-i dengällerdennaföreträdesrättenfrågaistadgasFörvisso attom
vidOmanställd.tidigare varitsamhet där arbetstagaren stannarman

vidsträcktskulle kunnaföreträdesrättentillförs tankendetta meratt vara
dock inteturordningsreglema. Såområde ärinomgälla änoch störreett

framgår nämligen§i 25sista stycket130. Av1992jämför ADfallet nr
kol-inom detdriftsenhet ochdengäller inomendastföreträdesrättenatt

anställningensysselsattarbetstagaren närlektivavtalsområde där upp-var
fackliga organisationenför denockså möjlighetfinns attDethörde. en

driftsenheterallaskallåteranställningsrätten orten.begära avseatt

1974infördepartementschefenpåpekaintressehärDet kan attattvara av
skulleåteranställningsrättenföreslagitanställningsskyddslag hadeårs att

riksdagsbe-Underverksamhetsområde.arbetsgivarenshelainomgälla
återanställningsreglemadel ochiförslaget dennaändradeshandlingen

Ut-turordningama.förgälldekriterierbegränsaskom somatt sammaav
samtidigtrimligareblevdärigenomreglernaframhöll härskottet somatt

enhetligtheltfördel med haansågs systemdet ettattvara en
197336 40.InU s.

övervägandenAllmänna17.8.7.2.

tillledavissa fall kani snä-föreslagit reglerviföregående harI det som
Även skälfinnsdeti dag.gällerdeturordningskretsar än omsomvare

återanställningföroch kretsarnaturordningskretsamaförtalar attsom
ifrån detallt bör kunnaviparallellabör syn-trotsatt manmenarvara

sättet.

dåsituationmellan denskillnadväsentligföreliggerdetVi att enmenar
Iskallnyanställningardärefter då göras.ochvidtasskalluppsägningar

verksamheträddaoftadethandlaruppsägningssituationen somatt enom
behållanödvändigt kunnadå oftaDetkrissituation.sig i är attbefinner en

hänsynstaganderimligtmedochsärskild kompetensmed ettatt,personer
organi-arbetslag ochfungerandebehållaanställningsskyddsfrågoma,till

annorlunda.förhållandenanyanställningVidsationer. är

arbetsgivaren harrimligtdärföruppfattningvårenligtDet att enär
tidigare verksamhe-anställdaskyldighet återta närgåendelångtganska att

skallåteranställningsskyldighetsådanförordarViskall utökas. att enten
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föreligga inom hela arbetsgivarens verksamhet på den där den anställ-ort
de sysselsatt den tidigarenärvar anställningen upphörde. Ortsbegreppet
får då enligt vår mening inte alltför vidsträckt innebörd jämförges en
AD 1984 4.nr

En utvidgad skyldighet för arbetsgivaren återanställa kan dåatt sägas
de effekteruppväga kan följa turordningskretsamasom att inskränksav

på visst För tillsätt. återanställningrätt får liksom i dag krävas arbets-att
har tillräckligatagaren kvalifikationer för arbetet.

Det kan invändas sådan här regelatt medför administrativten merarbete,
kanske särskilt för arbetsgivarna den offentliga sidan och framför allt
på de större De regler åläggerorterna. arbetstagarensom anmälaatt an-
språk på företrädesrätt och godta skäliga återanställningserbjudandenatt
får dock på rimligtett sätt dettaväga administrativaanses merarbete.upp
Reglerna anmälan m.m.bör alltså behållas.om

Övergång7.8.7.3.I företagav

Eftersom arbetsgivarens skyldighet återanställa inte inskränksatt utan
utvidgastvärtom i förhållande till gällande bör någrarätt, särskilda nya

tillämpningsproblem inte uppkomma i samband med företagsöverlåtelser
och liknande på den privata sidan. En fråga vi däremot vill fästasom
uppmärksamheten på övergångarär på den offentliga sidan.

För närvarande torde det inte helt klart vad gäller ivara sambandsom
med verksamhetsövergångar den offentliga sidan. Utan ställningatt ta
till gällande ståndpunkträtts vi naturlig utgångspunktmenar att fören
framtiden bör reglerna företrädesrättatt tillvara återanställningom skall

tillämpliga vidäven övergångvara offentlig förvaltning tillav en en ny
arbetsgivare. Och detta skall gälla alldeles den arbetsgiva-oavsett om nya

offentligär eller privat. Dettaren liggersynsätt för övrigt väl i linje med
den utveckling sker då den offentliga sektornsom i månganu avseenden

signärmar den privata.

Vi alltså den företrädesrättmenar till återanställningatt vi föreslårsom
skall gälla vidäven övergång offentlig förvaltning ellerav delen av en
offentlig förvaltning. Detta bör då också komma till klart uttryck i lag-

Samtidigt gällertexten. självfallet alltjämt regeringsformens krav vid till-
sättning statliga tjänster ll kap. 9 § RF,av vilket påverkar tillrätten
återanställning.
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återanställningangåendeSärskilt erbjudande7.8.7.4.1 om

återanställning inrymmertillföreträdesrättreglernanuvarandeDe om
på.ändraanledning försökavi finnerinslagspekulativavissa attsom

tillarbetsbristsituation tackarisådant fall denförstaEtt är att som en
tidsbe-avvecklingsarbetevisstfortsatt arbete,erbjudande t.ex. avett om

arbetserbju-till andraförlustig sin företrädesrättgårkaraktär,gränsad
påföljd arbetstagarenanställning består, medså länge dennadanden att

anställningstid. Här före-med kortarearbetskamraterpasseradblikan av
anställning grundfått sin tidigarehar lämnavi denslår av ar-att som

han eller hongrundsin företrädesrättinte skall förlorabetsbrist attav
arbetsgivaren.hostillfälligt arbeteuppsägningenefter ettaccepterar

§ förstaenligt 27företrädesrättenförhållandetfall gäller detEtt attannat
anspråkanmältharförrän arbetstagareni funktioninte träderstycket

först kommerarbetsgivarenEn arbetstagare,företrädesrätt. attvetsom
isärskilt förtjustintearbetstagarenerbjuda arbeten är sommenatt som

hållakanvarit skyldigsig hadei och föreller honhan acceptera,att
förarbetskamratertillsatts meddessa arbeten haranmälan tillsinne sin

kommerarbetserbjudandenbättreanspråk desedan göra se-somatt
sin före-då förbrukatövriga harföreträdesrättsperioden. Deundernare

förföreträdesberättigade drar sigtill delederDettaträdesrätt. attatt
Gör derisken kvar där.införerbjudandensämre att stannaacceptera

kanföreträdesrätt, deförlora sinriskerar debedömning,felaktig atten
föreslår vi denarbetslöshetsförsäkringen Häravstängda frånbli attosv.

påföljdsituation medomfatta dennaockså skallregelntidigare angivna att
förlo-återanställning inteföreträdesrätt tillfåtthararbetstagare somen

sämre arbetenmellantidenundereller honför handen tarrätten attrar
meddeltidsarbete, arbeteanställningar,tidsbegränsadearbetsgivarenhos

företrädesbe-alltsåbetyderpå etc.. Dettavillkor attsämre ort enannan
ändåarbetserbjudandentillfälligakanrättigad arbetstagare acceptera men

företrädesrätt kvar.ha sin

detaljer i frågaytterligareåterkommer tillspecialrnotiveringenI om
regeln.förordadeden här
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1 8 Deltidsarbete och
.

deltidsarbetslöshet

Vi i avsnittlämnar detta redogörelse för deltidsarbete och deltids-en
arbetslöshet. I våra överväganden vi frågan deltidsarbetandetar upp om

företräde framförbör arbetssökande till högre arbetstids-externa ettges
mått arbetsgivaren har ökat behov arbetstimmar. Mot bakgrundnär ett av

de kollektivavtalsbestämmelser finns på området och med hänsynav som
till arbetsgivarna i i förstaredan dagsläget hand sig till sinavänderatt

föreslåranställda vi inte någon lagändring i denna del.egna

18. 1 Inledning.

Vi har i det föregående uppehållit ingåendeganska vid olikadeoss an-
stälhiingsformema tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och
provanställning. Det emellertidkan befogat deltids-ävenatt tavara upp
arbetet till särskild behandling, eftersom det hela fältet; del-spänner över
tidsarbete kan förekomma både vid tillsvidareanställning inomoch ra-

för tidsbegränsad anställning. Som vi återkommer till detärstraxmen en
ganska vanligt lägrearbetstagaren har arbetstidsmått vadänatt ett som

arbete heltid, och deltidsarbetet kan upphov till särskildamotsvarar ge
frågeställningar behandlasibör sammanhang. Saken får särskildettsom
aktualitet de tilläggsdirektiv regeringen har utfärdat. Enligtgenom som
tilläggsdirektiven har det påståtts vanligt förekommande deltids-attvara
anställda inte blir tillfrågade arbetsgivare anställer någon förnär en

arbete heltid, kommitténoch i uppdrag redatypsamma att taav ges
förhållerdet sig det sättet.om
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18.2. Allmänt deltidsarbeteom

årUnder 1992 uppgick det totala antalet anställda i Sverige till
3 843 500 Av dem arbetade fjärdedel, 950 500nästanpersoner. en
stycken, på deltid. Som deltid räknas i detta sammanhang veckoarbets-en
tid högst 34 timmar. Redan här kan också vanligennämnasom att man
skiljer mellan kort deltid och lång deltid. Kort deltid arbetstid påavser en
minst timme och högst 19 timmar under vecka, medan lång deltiden en
omfattar intervallet mellan 20 och 34 arbetstimmar i veckan.

Deltidsarbetet i modern mening kan ha uppstått 1960-talet,sägas och
antalet deltidsarbetande ökade sedan kraftigt under bådade följande år-

Ökningentiondena. särskilt påtaglig under 1970-talet, mängdennärvar
deltidsarbetande snabbare arbetskraftenväxte helhet. Tendensenän som

ihöll sig bit in 1980-talet, slutet det decenniet kundemoten men av en
nedgångviss antalet deltidsanställningar iakttas.av

Deltidsarbetet har i sin nuvarande form klart samband med det förhål-ett
landet kvinnorna i allt omfattning har vunnit instegstörre arbets-att
marknaden. Således har kvinnorna under lång tid varit i klar majoritet
bland de deltidsarbetande; under år har 85-90 varit kvin-procentsenare

Många gånger har kvinnorna önskat deltidsarbete, främst detettnor. av
skälet de alltjämt har huvudansvar för skötseln familj och hus-att ett av
håll. Utvecklingen har också gått parallellt med expansionen denav
offentliga sektorn. mångaDär sådanayrken de väl lämpar sig förär att
deltidstjänster. Uppgifter inom områden vård och oftaärsom omsorg av

måsteden de utföras vid tideralla dygnet. Det har då varitnaturen att
möjligt organisera arbetet kombination olika hel- elleratt genom en av
deltidstjänster. Framför allt kommuner och landsting har därför kunnat
tillgodose efterfrågan deltidstjänster samtidigt det harstoren som

möjligtvarit organisera verksamheten ändamålsenligtatt sätt.ett

Arbetstagamas motiv för arbete deltid kan självfallet variera. Ochett
motiven i hög grad olika för och kvinnor, likavälär det finnsmän som

variationer mellan skilda åldersgrupper. För deltidsarbetetmän ärstora
vanligast förstaunder de yrkesverksamma åren, och i åldersintervallet
16-24 år arbetar 37 deltid. I detta skede pågårmännenprocent av
deltidsarbetet ofta parallellt med studier och följaktligen fi-är sättett att
nansiera den utbildningen. Vidare gäller förhållandevis mångaattegna

arbetar på deltid under sista årende före ålderspensionering.sin Or-män
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då i förstasaken hand den tilltagande åldern eller sviktande hälsa,är en
i åldern 55-64och bland år har femtedel reducerad arbetstid.männen en

deltidsarbetet alltså någotFör bisyssla under studietiden ochärmän av en
ålderspensioneringen.nedtrappning infören

det gäller kvinnorna bilden delvis annorlunda tillNär Det kanut.ser en
deltidsarbetet fördelatbörjan konstateras jämnt åldrarna.är överatt mer

flesta deltidsarbetandeRelativt finns de kvinnorna i åldern 55-64 år;sett
kvinnorna i intervall55 detta deltidsarbetande. Men iär ävenprocent av

mellan 25 år och 54 år sååldrarna arbetar del 45stor procentsom av
på deltid. Bland kvinnorna vanligastedem den orsaken till deltidsarbe-är

sinade hand barn och de sköter hushållsbestyren i störretet att tar attom
Således förhållandevisutsträckning det vanligt deltids-än männen. är att

kvinnor gifta ellerarbetande samboende och de har bam. Reduk-är att
många gånger direkt till ålder, åter-tionen knuten barnens och oftaär

speglas ökande ålder i allt längre arbetstid för kvinnan.barnens Be-en
träffande förkvinnor gäller dock, liksom deltidsarbetet i åldrar-män, att

år i första hand betingas ålders- eller hälsoskäl.55över avna

finnsEn del de deltidsarbetande alltså hos kommuner och lands-stor av
1992 uppgick antalet till drygt 463 000, ungefär tvåting. Under varav

tredjedelar kommuner och tredjedel landsting; 45 000drygten avavser
siffradet totala antalet deltidsarbetande hade kort deltid. Motsvarande för

ungefär 428 000 inklusive 98 000den privata sektorn med kort del-var
deltidsanställningar hos 000tid, medan antalet drygt 58 var-staten var

9 000 med deltid.knappt kortav

varierarOmfattningen deltidsarbetet också mellan olika Del-yrken.av
framför allt i kvinnodomineradetidsarbete vanligt yrken, därär även

omfattning.deltid i förhållandevis Detta kanarbetarmännen stor vara
vanligtförklaring deltidsarbetet förekommandetill relativt äratt setten

Över gäller kvinnor-hos kommuner och landsting. huvud härtaget att
de 76i klar majoritet bland arbetstagarna; hos kommunerna utgörärna

84 deltids-arbetsstyrkan och hos landstingen Andelenprocent procent.av
sådana yrkeskategorier skolrnåltidspersonal,arbeten högst inomär som

fritidsledare, hemvårdare, bibliotekschefer och sjukhuspersonal. När det
förhållandevisgäller den privata sektorn deltidsarbete vanligt inomär

Ävenhotell- oftahandeln och restaurangbranschen. städning skersamt
deltidsarbete ovanligt inomdeltidsarbete. Däremot byggnads-är t.ex.som

ocksåeller tillverkningsindustrin. Det sagda bekräftas andelen deltids-av
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anställda inom olika fackförbund. Således antaletär medlemmar med del-
tidsarbete högt inom kommunaltjänstemartnaförbundet, kommunalarbe-
tareförbundet och Handelsanställdas Förbund.

Fördelningen mellan olika yrken har upphov till återkommandegett en
diskussion deltidsarbetets djupare orsaker. Den grundläggande fråganom
har ofta varit deltidsanställningar vanliga inomär kvinnodomineradeom
yrken det skälet kvinnorna önskar reducerad arbetstid ellerattav en om

fåttde har arbete deltid därför inget ståracceptera dem tillatt annat
ÅSaken fårbuds. bedömas i viss mån osäker. sidan det klartärsom ena

flertalet deltidsarbetande nöjda med sin arbetstid,är någotatt fram-som
Åställningen återkommer till. andra sidan har forskningen visatstrax att

det främst nytillträdande kvinnorär arbetar deltid. Av tillgängligsom
statistik framgår det under 1970- 1980-taletoch har varitatt vanligare att
deltidsanställda övergått till heltid Tendensenän tvärtom. tycks för övrigt

beståttha under de inledande åren 1990-talet. Således har heltidsan-av
ställningarna i kommuner och landsting ökat från 1990 till 1991, medan
antalet deltidsanställda och timavlönade har sjunkit i motsvarande mån.
Dessutom gäller det under år har skett förskjutningatt inomsenare en

deltidsanställda så allt fler ökar sin arbetstid för denattgruppen utan att
skull övergå till heltidsarbete. Som illustration härtill kan nämnasen att

tredjedel alla deltidsarbetande hade kort deltid år 1970, medanen av an-
delen år 1988 hade sjunkit till 16 procent.

Mot den angivna bakgrunden har det hävdats deltidsarbetet harattnu
varit arbetsmarknaden för mångaväg kvinnor, under 1970-taleten
gick frånde ha varit osysselsatta till deltidsarbete föratt sedanett att

till arbete på heltid SOU 198953 62.över s.

18.3. Deltidsarbetslöshet

Som redan flertalet deltidsanställdaär nöjda med sin sysselsätt-antytts
ningsgrad. Generellt arbetsmarknaden gälleröver mellan 75 80ochatt

intedem vill ha längre arbetstid, varvid detprocent kanav en noteras att
inte föreliggerdet några skillnader mellan och kvinnor imän detta av-

seende. Drygt 20 de deltidsanställda har emellertid arbets-procent av av
marknadsskäl fått lägre sysselsättningsgrad de önskar.acceptera änen
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statistik dessamånatligArbetsmarknadsstyrelsen AMS har fört överen
tilltiden fram1989. Underhalvårsskiftetdeltidsarbetslösa sedans.k.

förändringar, ochpå några1990 visar inte uppgifterna störreseptember
000. Härefter in-omkring 45låg stadigtdeltidsarbetslösa ganskaantalet

mättillfällen harförförändring, och med undantagträdde ett ar-paren
50 0001991 siffran ochVid nyåretsuccessivt ökat.betslösheten var ca
årsskiftet000. Vidungefär 55stigit tillhalvårsskiftet hade denkring

utgången66 000 och viddeltidsarbetslösa199192 antalet nämnare avvar
deltidsar-78 500uppgifterenligt AMS knappt1992juni personervar

stigit till 87 500199293 drygtårsskiftetAntalet hadebetslösa. per-per
1993 90 322.januariden 31noteringenoch ärpersoner,

tillhar sig arbets-demsiffrorna bara väntbör betonasDet att somavser
sysselsättning. Det verkliga antaletsin gradförmedlingen för ökaatt av

utgår från denOmväsentligt högre.deltidsarbetslösa torde nyssmanvara
deltidsanställda missnöjdade20uppgiften drygt ärangivna procentatt av

000 vill utvidgaungefär 190arbetstiden, innebär dettamed att personer
arbetstid.sin

landsting,ochviss omfattning hos kommuneriDeltidsarbetslöshet finns
ochhotell-inom handelnförekommandeockså vanligt samtär res-men

kontorsgöromål ellerdet gälleri synnerhetOchtaurangbranschen. när
heltidsan-andelenundervisning,handel ellerservice,medarbete synes
del deefterfrågan. En ganskalägreställningar änavsevärt stor avvara

områden.alltså inom dessafinnsdeltidsarbetslösa

antalet deltidsarbetslösa tycksi sammanhangetAv intresse är att vara re-
ökninglandsting, medan det skerochkommunerhoslativt konstant en

kommuner ochbidragande orsak kanEninom andra sektorer. attvara
projekt i syfte bereda del-olikaår har bedrivitlandsting under attsenare

önskarmån de detta.arbetstid, ilängre dentidsarbetande en

ungefär 20förhållandevis fåAMS detEnligt är personer,rapport aven
arbetsgivareinställda bytadeltidsarbetslösa,de är attprocent somav

19902.arbetsförmedlingen,viddeltidsarbetslösaochOmbytessökande
Återstoden arbetsgivare där dearbetstid hos denalltsåönskar längre re-

tillflera orsaker detta.finns sannoliktdeltid. Detanställdadan är
igivna betydelsearbetstillfällen har sinalternativaBristen samman-

arbetsmarknaderfinns lokalaMånga deltidsarbetslösadehanget. av
särskilt för kvinnor. Deltids-generellt lågt,arbetendär utbudet ärsettav
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arbetslösheten följaktligenär hög iganska glesbygden. Flera deltidsar-
betslösa arbetar också inom yrken där kommuner och landsting i prakti-
ken har haft monopolställning, exempelvis inom vård ochen omsorg.
Enligt AMS detta förklaringen tillär de deltidsarbetslösarapport inomatt
vårdsektom mindre benägnaär byta arbetsgivare anställda medatt än
administrativt eller kommersiellt arbete.

Av intresse ocksåär utredning kommunalarbetareförbundeten som pre-
senterade under år 1989. Det där femtedel alla deltidsan-attangavs en av
ställda kvinnliga medlemmar och tredjedel de deltidsanställdaen av man-
liga medlemmarna ville utöka sin arbetstid till heltid. Det ocksåuppgavs

det fanns många deltidsanställda villeatt öka sysselsättningsgradensom
inom för deltidssysselsättning. Det därvid deltidsar-ramen en antogs att
betslösheten förhållandevis inom kommunalarbetareförbundetstorvar
vid jämförelse med fackförbund.andra Det bör dock tilläggasen denatt
samlade bilden inom kommuner och landsting densamma förär öv-som
riga sektorer på arbetsmarknaden; omkring 75-80 de deltids-procent av
arbetande önskar behålla arbetet i den aktuella omfattningen.

Det finns självfallet ytterligare skäl till flertalet deltidsarbetslösa helstatt
vill kvar hos sin arbetsgivare. På dagens arbetsmarknad förekommervara
det ofta anställning förutsätter formell utbildningatt eller goden en en

vid vissa specifika arbetsuppgifter. Och det inte ovanligtvana är lönenatt
stiger med ökad yrkeserfarenhet. Därmed blir det många gånger oför-en
delaktigt byta arbete för den utbildninghar ochatt erfarenhet inomsom

visst yrke. Det bästa alternativet blir därmedett utökad arbetstid hosen
den arbetsgivaren eller i fall hos arbetsgivare driveregna vart en som en
likartad verksamhet.

Beträffande deltidsarbetslösheten kan vidare den relativtnoteras näraatt
följer den arbetslöshetenöppna för kvinnor. Det dessutomär ganska van-
ligt går från hel arbetslöshet till partiellatt sådan. Den haren person som
varit helt arbetslös får i fall till början anställ-vart en acceptera en- -
ning på deltid, han elleräven hon egentligen vill ha arbete medom ett
full arbetstid. Enligt den tidigare nämnda AMS-rapporten från år 1990
har tredje deltidsarbetslös varit helt arbetslös innan han eller honvar
tillträdde det aktuella deltidsarbetet.

Härutöver gäller deltidsarbetslösheten varierar inom landet.att Den är
lägst i storstadsregionema, ökar i övriga Syd- och Mellansverige och är
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mätning i septemberVidnordligt belägna glesbygden.i denhögst en
deltids-arbetskraften i Stockholmden kvinnliga1989 0,2 procent avvar

2,8mellanbygdensödramotsvarande andel iarbetslös, medan procentvar
4,53,8 ochmellandeltidsarbetslöshetenvarieradeNorrlandI procent

kvin-därvidDetkvinnliga arbetsstyrkan.den som omsynesprocent av
sysselsättningssvagairelativtsituation männensär sämre änsettnornas

regioner.

be-alternativa arbetenaförklaras de ärskillnadernaregionalaDe attav
kon-arbetsgivarebebyggelse. Deinom regioner medtydligt fler tät som

eftersomblir fler alltbranscharbetskraften inomkurrerar ar-enom
påanställdaså, antaletoftadetDessutombetsmarknaden ärväxer. att ar-

fårDärigenomstorlek.arbetsmarknadensmedökar i taktbetsplatserna
förorganisationenförändramöjligheter mötaarbetsgivaren bättre attatt

förhållanden kanarbetstiden. Dessabeträffandeönskemålarbetstagarnas
arbetsinsatser underverksamhet kräverisärskild betydelsefå somen

vård-exempelvis ochfallet medsåsomalla timmar,dygnets är omsorgs-
marginalenverksamhetsådannämligenDet hararbeten. ansetts att en-

AMS-nämndadendeltidsanställningar sefördast ovanutrymmeger
inte såproblemetorganisationomfattande ärrapporten. I accen-en mer

eftersom detrelativtheltidstjänsterdär kan kärnan stor,varatuerat; av
tidervid allaarbetskraftbehovomfattandeförhållandevisfinns ett av

inteså liten denverksamhetenkanmindreMendygnet. attorter vara
såsom det gällerheltidstjänster,antaltillräckligt närbär omsorgs-ettupp

sigockså visatAMS-rapporten har detEnligtglesbygden.verksamhet i
arbets-från små lokalaövergångvidsjunkerdeltidsarbetslösheten enatt

tillmarknader stora.

anställnings-samband medockså vissthaDeltidsarbetslösheten ettsynes
deungefär tredjedel1989uppskattadeAMS underforrnen. att aven

många tids-Förhållandevisanställning.tillfällighadedeltidsarbetslösa en
tidsbe-arbetslöshet. Deidessutomanställningarbegränsade utmynnar

deltids-därde branscherinomockså vanligaanställningamagränsade är
hotell- ochhandelnfallet inomDettahög.arbetslösheten ärär samt res-

arbeten.kommunalai vissataurangbranschen, ävenmen

Vidkvinnoproblem.deltidsarbetslöshetenmeningviss kanI ettsomses
arbetsförmedlingen har detvidombytessökandenas.k.studium deett av

arbetslösamedan de heltkvinnor,ungefär 70visat sig ärprocentatt -
arbetskraften.tvärsnittsåvitt gäller kön utgör ett av-
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Det kan också deltidsarbetslöshetennämnas främst omfattaratt personer
med gyrrmasieutbildning, och de deltidsarbetslösa finns i utsträckningstor
i yrken med hög andel arbetstagare har gymnasiekompetens,en som
exempelvis olika vård- eller kontorsyrken. Deltidsarbetslösheten ocksåär
något åldersfråga. Framför allt den relativt vanlig i åldersin-ärav en sett
tervallet 20-24 år. Sålunda fjärdedel ombytessökandenaär i justen av
denna ålder, mellan 20 år 24 åroch endast lltrots att utgörpersoner

arbetskraften i dess helhet. De alltså klartprocent ärav yngre personerna
överrepresenterade bland de deltidsarbetslösa. Ett skäl till detta del-är att
tidsarbetet därefter för kvinnor blir frivilligt i vidare mån och detatt- -

intedärmed blir fråga någon arbetslöshet i ordets egentliga bemärkel-om
I åldrarna mellan 25 år och 35 år det särskilt vanligt kvinnornaärse. att

vill ha reducerad arbetstid för kunna hand sina bam.att taen om

18.4. Avtalsbestämmelser

l 8. 4. 1 Kommuner och landsting.

För kommuner och landsting gäller 1989 års Allmänna Bestämmelser,
AB 89. §I 2 finns antal föreskrifter reglerar anställningsforrnenett som

Av särskilt intresse i detta sammanhang 7 ochärm.m. momenten som
direkt sikte de deltidsarbetande. Moment 7 lyder sålundatar

För tillsvidareanställd arbetstagaremed arbetstidunderstigande17timmar per
vecka gäller följande.

a Vid bestämmande sysselsättningsgradskall eftersträvas arbetstidenav att
uppgår till minst timmar17 vecka.per

Anmärkning
Ovan angivet tidsmått fastställtshar med hänsyntill vissa sociala förmåneratt
enligt lag och avtal beroende arbetstidenslängd.av

b Arbetstagare önskar utökad arbetstid till minst 17 timmar veckasom per
skall skriftligen anmäla detta. Arbetsgivaren skall möjligt sökasnarast
tillgodose sådantönskemål.

c Vid utökat behov arbetskraft bör innan nyanställning sker prövasav om
redan anställda arbetstagare erbjudaskan höjd sysselsättningsgrad till
minst 17 timmar.

Bestämmelsen förutsätter alltså dels arbetstagaren har fast anställ-att en
ning, dels arbetstiden understiger timmar17 i veckan. Under dessaatt
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båda förutsättningar skall eftersträvasdet arbetstiden utökas så denatt att
når till minst timmar17 a. Det kommer arbetstagarenupp attan an-

intressemäla sitt för utökad arbetstid. Och så sker har arbetsgiva-en om
tillgodose önskemålet så det möjligt b.äratt snartren

Som framgår anmärkningen vid 17 timmar kopplad tillär gränsenav
sociala förmåner.vissa Det bl.a. fråga ersättning för sjuklön ochär om

avtalsgruppsjukförsäkring. Gränsen får också betydelse enligt lagen
1973370 arbetslöshetsförsäkring. l 22 § stadgas nämligen attom en
försäkrad, söker deltidsarbete, tillhar ersättning bararättsom om ar-
betsutbudet minst timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minstär 17tre
timmar i veckan.

Reglerna i innefattar7 vidare särskild föreskrift gällermoment en som
behovet arbetskraft har ökat c. Därvid bör arbetsgivarennär prövaav
han kan erbjuda de redan anställda höjd sysselsättningsgrad så attom en

de kommer i minst 17 timmars arbetstid vecka. Föreskriften be-upp per
handlas i landstings- och kommunförbundets kommentar till 89.AB Det

föreskriften blir tillämplig landsting ökar personaltäthetensägs att ettom
vid vårdhem med ytterligare arbetskraft motsvarande halvtidsan-ett en

sådantställning ekonomibiträde. lett fall landstinget förstabör isom
hand de tillkommande timmarna fördelaskan bland de arbets-pröva om

tillsvidareanställda och har lägre arbetstid 17är äntagare som som en
timmar i Och vid oenighet skallveckan. de centrala avgöraparterna

l-lÖK-protokolletärendet 1984, bil. 7.

AB 89 innehåller hämtöver ytterligare bestämmelsenämntssom en- -
nämligen §de deltidsanställda, 2 Den lyder på följanderörsom mom.

sätt

Innan beslut fattas tillsvidareanställningar arbetstidtillskapa medattom nya
understigande enligt17 timmar vecka skall förhandling ll § MBL ske.per

Innebörden härav huvudregel skall efter deltidsan-är strävaatt man som
fallställningar i timmars arbete vecka. Reg-17vart motsvararsom per

lema i går mån skall7 i möjligaste utvidga demoment ut att man
kortaste anställningama så de når till arbetsinsats tim-17att en omupp

och det ligger självfallet linje intei härmed det i onödan tillska-attmar,
tjänster med kortare arbetstid. Det kan uppkomma situatio-dockpas nya

där arbetsgivaren vill inrätta tillsvidareanställning med kortarener, nyen
arbetstid; normalt väl skälet i sådant fall inteverksamheten krä-är ett att
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någon ytterligare arbetsinsats, enligt arbetsgivarens bedömning. Före-ver
8 medför då arbetsgivarenskriften i har avtalsenlig skyl-attmoment en

förhandla enligt § medbestämmandelagendighet ll med den fackligaatt
Frågan också tillkan hänskjutas centrala förhandlingar enligtmotparten.

Enligt landstings- kommunförbundets14 § lag. och kommentarsamma
förhandlingsskyldigheten inskränkt till fall därde arbetsgivarenär över-

anställning. skulle inteinrätta Däremot den gälla vid åter-väger att en ny
besättning befintlig anställning, interedan arbetstidenens omav en un-

veckotimmar.derstiger l7

frambör vidare hållas AMS i samråd med deDet centralaatt parterna
handlingsprogramhar utarbetat för den kommunala arbetsmarknaden.ett

handlingsprogrammet, år 1987,l skall påsägs attantogs tasom man vara
deltidsarbetslösas arbetskraftsutbud. AMS anslog ocksåde särskilda medel

för förbättra situationen. Berörda bedrev sedanparteratt ett gemensamt
i syfte minska deltidsarbetslösheten.arbete att

torde visstInsatsema ha resultat bedömdes ändå otill-ettgett men som
räckliga. AMS därför förnyade, informella kontakter medtog upp par-

på arbetsmarknaden. Kontaktema ledde till de centralaterna att parterna
och landstingsdelenkommun- arbetsmarknaden arbetsmark-samtav
år 1989nadsstyrelsen fann det motiverat rekommendera samtligaatt

kommuner och landsting i arbetsförmedlingensamverkan med verkaatt
arbetarför alla deltid ersättningoch har från arbetslöshets-att som som

kassa erbjuds den arbetstid önskar.de

8.l 4.2. Den privata sektorn

Mellan SAF och LO gäller centralt överenskommelse del-antagenen om
Överenskommelsentidsarbete. härröra från förslagytterst ettsynes som

förlikningskommissionen Norlander-Furbäck-Svensson fram majlade i
1980. Företrädare SAFför och LO undertecknade förhandlingsproto-ett
koll överenskommelsen denna flutitoch har sedan iupptog ettsom an-

Överenskommelsental kollektivavtal medlemsförbunden träffat. harsom
följande innehåll

Överenskommelseangåendedeltidsarbete

Företagen tillse,skall den deltidsanställdes arbetstid och arbetsförtjänstatt
blir så jämn möjligt. För stadigvarande deltidsarbete skallsom
arbetstidsschema såvida icke arbetsuppgifternas särskildaupprättas,
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beskaffenhet omöjliggör detta. På sådant arbetstidsschema skall all
regelbundet återkommandearbetstidangivas.

Sociala förmåner enligt lag och avtal i vissa fall beroendeär arbetstidensav
längd och förläggning. En arbetstid understigande 16 timmar vecka med-per
för sålunda, till avgångsbidragsförsälcringrätten och grupplivsförsäkringatt
reduceras. Vidare kan de avtalsenliga AGS-fonnånema minskas i vissa fall
och pensionsformånemapåverkas arbetstidenunderstiger 208 timmarom per
kalenderkvartal. årligaDen arbetsinkomstenmåsteöverstiga visst beloppett -basbeloppet för arbetstagarenskall tillgodoräknas pensionspoäng föratt-ATP.

Den deltidsanställde skall informeras dessabestämmelser liksom deom om-övriga anställningsvillkor gäller vid deltidsarbete. Där så praktisktärsom-möjligt i falloch där den anställdesåönskar skall arbetstiden för den deltids-
anställde bestämmasså den anställde blir berättigad till de angivnaatt ovan
sociala förmånema.

Vid utökat arbetskraftsbehov skall i första hand deltidsanställda erbjudas ett
högre antal timmar.

Parterna tvist rörande tillämpningär dennaöverenskommelseattenseom av
SAF LO.ochavgörs av

Som denna överenskommelse kopplad till de fönnå-är även socialasynes
för arbetstagaren beror arbetstidens längd. Därutöver inne-ner som av

håller den bl.a. föreskrift deltidsanställd personal i första handatten om
skall erbjudas antalhögre timmar, behovet arbetskraft harnär ökat.ett av
Föreskriften efter vad upplysts avsedd för detnärmastsynes som vara- -
fallet arbetsgivaren vill öka arbetsinsatsen inom för den be-att ramen
stående personalstyrkan.

Överenskommelsen ingår i antal gällande kollektivavtal, oftaett nu som
bilaga ibland del själva avtalet. Sålunda gäller överens-en men som en av

kommelsen enligt riksavtaldet finns för byggnadsämnesindustrin ochsom
slutitshar byggnadsämnesförbundet och fabriksarbetareförbundet.som av

finnsDen också i flera de kollektivavtal reglerar anställningsvill-av som
inomkoren handeln. Parter då ArbetsgivarorganisationHandelnsär och

ÖverenskommelsenHandelsanställdas Förbund. finns bl.a. i avtalen för
befattningshavare inom järnhandeln, butiks- och kontorspersonal la-samt
gerpersonal och chaufförer inom detaljhandeln, anställda vid fotolabora-
torier lagerbiträden vid postorderföretag. Dessutom finnssamt överens-
kommelsen intagen i några avtal mellan SAFs Allmänna Arbetsgivarför-
bund Almega och fabriksarbetareförbundet. Som exempel kan nämnas
de avtal förgäller porslinsindustrin, torvföretag, stenindustrier,som
allokemisk industri, explosivämnesindustrin, kemiska fabriker, oljeraffi-

Överenskommelsennaderier tvätterier och fargerier. gäller ävensamt
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inom andra avtalsområden exempelvisoch bilaga till kollek-utgör en
förtivavtalet skogsindustrin mellan Sveriges Skogsindustriförbund och

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet. Och huvuddelen överens-av
återfinns i Bussavtaletkommelsen mellan Biltrañkens Arbetsgivareför-

Svenskabund och Transpoitarbetareförbundet.

avtalen för järnhandeln finns särskildI därutöver bestämmelseen om
deltidsanställning § 4 2 C. arbetsgivarenDär i enlighetsägs attmom.

LOmed överenskommelsen mellan SAF och skall efter den in-sträva
på sin personalplaneringriktningen deltidsanställda, så önskar,att som

såvitt möjligt erbjudas 20 timmar.skall arbete i minst I de avtalen finns
särskilda bestämmelser tidsbegränsade anställningar, § 3även om

bl.a. anställning för viss tid fårDär komma tillattmom. anges an-
vid Vidarevändning behov vikarie. angesav

vikarie i första hand undersökashuruvida vika-Uppkommer behov skallav
riatsfrågan utökning arbetstiden för i företaget deltidkan lösas genom av

erforderliga kvalifikationer för befattningenanställda arbetstagare med i
fråga.

stål- metallindustrin gäller något annorlunda överenskommel-För och en
Metallförbundetenligt kollektivavtal mellan Stål- och metallindu-samtse

striarbetareförbundet. Enligt avtalet skall deltidsarbete regleras genom en
skriftlig överenskommelse mellan de lokala därvid harparterna attsom

i lagenfastställa deltiden arbetstidsschema. Därutöver bl.a.ett attanges
delpensionsförsäkring möjligheter för kombi-har skapat anställda attom

deltidsarbete med delpension. De centrala har den bak-parterna motnera
grunden sig överens det intresseärsagt att ett gemensamt attvara om
företagen positivt möjligheterna med hänsyn till förhållandenaprövar att
i varje särskilt fall anordna sådant deltidsarbete.

överenskommelsen SAF och LOHär skall slutligen mellannämnas att
liknande central överenskommelse mellan Kooperatio-motsvaras av en

LO.Förhandlingsorganisation KFO ochnens

18.5. förslag till EG-direktivEtt

EG-kommissionen lade 1990 fram förslag till direktivunder år tre om
s.k. atypiska anställningar. Ett dem handlade vissa anställningsför-av om

COM[90] 228.hållanden i vad avsåg arbetsvillkor Nämnas bör för-att
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inte antagits ministerrådet. Det har inte varit föremålslaget har förav
1990,någon formell behandling november och det därförsedan synes

EG-rätttroligt förslaget kommer leda till bindande inom deninte att att
skäl något uppehålla fram-framtiden. Det kan dock finnasnärmaste att

ställningen vid kommissionens förslag.

kommissionen deltidsanstälhiingar och tids-I inledningen konstaterar att
begränsade anställningar på markant har ökat i antal. Kommissio-sättett

anställningsforrnema sådana i fråga.vill dock inte I ställetsätta somnen
flexibilitettillgodoser behov inom ekonominkonstateras de ochettatt av

vissamöjligheterna tillskapa arbetstillfällen, liksom arbetstagaresatt
kommissionenönskemål. Vidare anför regelsystemen varierar mellanatt

atypiska anställningama demedlemsländerna det gäller de ochnär att ar-
sådana anställningar ibland behandlasbetstagare har andrasämre änsom

framhålls iarbetstagare. det angelägna arbetstagarna ochHärutöver att
informerade i hithörande frågor.företrädare hållsderas

tillämpligt bl.a. den har deltidsanställxiing medFörslaget är som en en
timmar i bestämmelserna syftararbetstid minst åtta veckan. Flera avom

till jämställa de deltidsarbetande med dem arbetar heltid ochatt som
fast anställning. Bestämmelserna gäller sådana frågor tillhar rättensom

informationyrkesutbildning, arbetstagarinflytande, och vissa sociala för-
måner.

000 regelbundet skallVidare gäller företag med 1 anställdaänatt mer
deltidsarbete.planer för bl.a.upprätta

Slutligen arbetsgivaren i god tid har lämna under-kan det nämnas att att
personal, någonrättelse till sin deltidsanställda han skall anställa pånär

deltidsanställdaheltid fast anställning. för skall haDetta deattgenom
möjlighet tjänsten sina ansökningar prövade.söka ochatt

Tillfrågas18.6. deltidsanställdade när

någon förarbetsgivaren anställer samma
på heltidarbetetyp av

fråga alltså huruvida arbetsgi-Den ställs i tilläggsdirektiven ärsom upp
i samband heltidsanställning först frågar sina deltidsanställdamedvare en

de vill sinutöka arbetstid.om
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Vad först beträffar den kommunala sidan skall det kommun-nämnas att
förbundet under år 1991 utarbetade den kommunalarapporten om per-
sonalpolitiken Reflexioner och funderingar kring kommunal personal-
politik, bilaga till förändring.Personal i avsåg bl.a. deRapporten del-
tidsarbetandes situation, och påden grundad undersökningvar en av per-
sonalförsörjningsläget i sjuttiotal kommuner. Efter vad harett som upp-
lysts kommunförbundet visade undersökningen flestade allraattav av
kommunerna med viss regelbundenhet hörde efter de anställdaen om
önskade sysselsättningsgrad den de hade och kommunernaän attannanen

lyhörda för de framförda önskemålen.var

gäller landstingenNär det har rundringning skett i landstingsförbun-en
dets regi under februari 1993. Rundringningen har personalenhe-avsett

vid elva landsting. Med anledning rundringningen har landstingstema av
förbundet upplyst de tillfrågade landstingen antagit den rekommenda-att
tion centrala påde kommun- och landstingsdelen arbets-parternasom av

år 1989;marknaden enades de deltidsmarkerande fårarbetstagarnaom
alltså, möjlighet erbjudanden utökad arbetstid se avsnittnär ges, om en
18.4.1. ovan. landstingenHos har dock det i dagslägetuppgett attman
knappast några nyrekryteringar; i den mån uppstårsker det behovett av

efterytterligare arbetstimmar, exempelvis avgång, tillfrågas dock denen
personalen i första hand innan extemrekrytering sker.egna

delen arbetsmarknadenNär det gäller den privata har kommittésekre-av
tariatet gjort telefonenkät. Enkäten har koncentrerats till tvådeen

enlighetdeltidsarbete i med det sagda vanligast fö-branscher där ärovan
handelnrekommande, nämligen hotell- och restaurangnäringen.samt

såväl arbetsgivarorganisationemasekretariatet har sig tillvänt som ar-
betstagarorganisationema inom de angivna branscherna för hämtaatt
förslag Sekretari-på arbetsplatser kunde omfattas telefonenkäten.som av

i omfattarhar därefter varit kontakt 20 arbetsplatser. Enkätenmedatet
såväl arbetsgivar- vid arbetsplatser-arbetstagarföreträdare de olikasom

De arbetsplatser Grand Hötel, Stockholm,enkäten äravsettna. som
Operakällaren, Stockholm, Hotell Stockholm, Green Hotell,Sheraton,

CrownTällberg, Hotel Royal Viking, Stockholm, Scandic Hotel, Malmö,
RESO SAS-Service McDonaldsRonnebybrunn, Partner, Arlanda, AB,

Åhléns Stockholm,Stockholm, Systembolaget, Ronneby, City, AB Dagens
Stockholm, Stig Rolf Nilssons SkorNyheter, Jönssons Livs, Malmö, med
Sko, H M Malmöbl.a. Din Varberg m.fl. butiker i landet, AB, och
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Stockholm, B Stonnarknad,W Malmö Stockholm,och IKEA Svenska
Försäljnings StockholmAB, Lindex,och Vämamo.

Telefonenkäten har i entydig bild, har tecknatsgett stort setten som av
såväl arbetsgivar- arbetstagarföreträdare. Det har framkommitsom att
arbetsgivaren i första hand sigvänder till den personalen beho-näregna

arbetstimmar Såledesökar. används intemrekrytering i möjligastevet av
mån, något flertalet intervjupersoner bedömts i det närmastesom av som
självklart. I flera fallen har de intervjuade hänvisat till deav personerna
avtalsbestämmelser gäller se avsnitt l8.4.2. ovan.som

Tillvägagångssättet vid intemrekrytering varierar något mellan arbets-
Påplatserna. mindre företag arbetsgivaren vilka anställda in-ärvet som

tresserade utvidga sin arbetstid. Annars tjänsternautlyses viaattav exem-
pelvis intemarmonscring eller i personalmeddelande. I något fall har ar-
betsgivaren bara sig till arbetstagare särskilt anmältvänt de harattsom
intresse arbetstidsmätt.störreettav

I de flesta fall tillämpas lämplighetskriterium flera anställda kon-närett
kurrerar högre arbetstid. Lämplighetskriteriet ha något olikaom en synes
innebörd på olika arbetsplatser. Ofta ligger häri bedömning arbets-en av

kompetens och intresse iutvecklas sin yrkesroll hostagarnas attav ar-
betsgivaren. I något fall har lämplighet detsammauppgetts vara som an-
ställningstid, och den eller de har längst anställningstid får alltså fö-som

Ävenreträde till utvidgad arbetstid. sådan sak försörjnings-en en som
börda beaktas på de arbetsplatser omfattas enkäten.en av som av

överväganden1 8 7
. .

Svaret den i tilläggsdirektiven frågan skulle alltså bli arbetsgi-resta att
i normalfallet vänder sig till sina anställda finnsdetnärvaren ettegna

behov utökad arbetstid för den arbete personalen redantypav ut-av som
för. Det skall visserligen våra tidsramar inte har medgettsägas att en

heltäckande uppföljning läget arbetsplatserna. Den bildmera av som
fram måste dock betraktas i det entydig och bör där-tonar närmastesom

för enligt vår uppfattning tillrnätas betydelse.

Något behov lagreglering området därmed före-knappastav en synes
ligga. Det kunde särskild regel de deltids-övervägasannars en som gav
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företräde framför arbetsgivarenanställda sökande utökadenärexterna
totala arbetstiden. andra 0rd skulle det frågaden Med regelvara om en

bestämmelsen företrädesrättdelvis den nuvarandeartav samma som om
till återanställning för de arbetstagare har på grundsagtssom upp av ar-

§. viss tid arbetsgiva-betsbrist 25 Arbetstagare hade arbetat hossom en
intresse utvidgad anställningstid skulleoch anmält därmedren som av en

förutsättning de klarade aktuella arbetsuppgifternaunder deatt --
före extemsökande.

utvecklatssådant företräde emellertid redan haEtt parternasynes av
varit möjlig utföra inom för vårtsjälva. utredningDen att ramen ar-som

arbetsgivaretydliga intrycket både och arbetstagarebete det att serger
signaturligt arbetsgivaren i första hand vänder till dendet att egnasom

föredra.En sådan ordning ofta lntemrekryte-personalen. attsynes vara
genomföras förhållan-ringar kan framför allt mindre arbetsplatsen

fördelaktigtdevis snabbt och enkelt. Och för arbetsgivaren torde det vara
införstådda med rutineranlita kan arbetet och deäratt personer som som

tillgängligt statistikmaterialgäller på arbetsplatsen. Att döma ärsom av
arbetstidså, flertalet de deltidsarbetslösa vill öka sindet dessutom att av

arbetsgivaren. kan därför inte uppfattas på någotjust hos Lägetden egne
drivkrafter anlita de redan anställdadet finns naturligasätt än attannat att

i första hand.

finns kollektivavtalsbestämmelser gäller delarVidare det storasom av
område deltidsarbete deltidsarbetslöshet vanligast. Fördet där och är som

89 minsta arbetstidlandsting innebär ABkommuner och att en om
timmar i skall eftersträvas så arbetstagarna skall komma i17 veckan att

förmåner. Härtill kommer särskild rekom-åtnjutande vissa sociala enav
landsting imendation går på kommuner och samverkan medut attsom

skall för alla arbetar deltidarbetsförmedlingen verka de, ochatt som som
erbjuds önskad arbetstid. Det börhar ersättning från arbetslöshetskassa,

överläggningarrekommendationen resultatetsärskilt ärnämnas att av
fårmed arbetsmarknadsstyrelsen därföroch avväg-motanses svara en

framning mellan olika intressen. Och såvitt har kunnat rekom-är
mendationen alltjämt i tillämpning, låt dess betydelse begrän-ärattvara
sad i det rådande arbetsmarknadsläget.

Även avtalsbestämmelser.den privata sidan finns det bindande Bland
inom överenskommelse mellan SAF och LOhandeln gällerannat somen

viderbjudas arbetedeltidsanställda i första hand skall utökatsäger ettatt
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Överenskommelsenbehov arbetskraft. innefattar också föreskriftav en
det möjligt lösa tvister mellangör Det kommer i så fallattsom parterna.

SAF LOoch ställning till den meningsskiljaktighetatt gemensamt taan
har uppstått. Härutöver finns ytterligare avtalsbestämmelsersom en-

skilda delar SAFLO-området.av

Vi inte tillräckliga skäl lagstiftning gripa in i befintligadetattser genom
En lagregel bör gälla generellt hela arbetsmarknadenöver ochsystemet.

den kan därmed inte efter förhållandena inom enskilda bransch-anpassas
Den skulle också kunna leda till omotiverad formalisering för-er. en av

farandet. Sålunda torde lagregel, i enlighet med vad redanen antytts,som
bli knuten vissatill tidsfrister och innefatta olika krav underrättelser
och anmälningar. Några vinster sådan formaliseringuppvägersom en
står knappast finna bakgrund vad har kommit framatt mot av som om
arbetsgivarens benägenhet vända sig till den personalen och deatt egna
avtalsbestämmelser redan finns. Visserligen skulle bestämmelsensom
kunna dispositiv karaktär. Men eftersom avtalsbestämmelsemages en
täcker del det aktuella området skulle lagregel i så fall intestoren av en
innebära någon egentlig ändring det läge råder.av som nu

förhållandevisDet mycket höga antalet deltidsarbetslösa de dis-gör att nu
kuterade problemen förvisso bör allvar. För framstårstörstatas oss
det emellertid inte troligt företrädesrätt i och för sig skulleattsom en
bringa ned arbetslösheten, eftersom inteden påverkar det totala behovet

arbetstid fördelningen mellan olika arbetstagare. Snarast finns detutanav
anledning befara utveckling, eftersom forrnali-ökandeatt motsatten en
sering skulle kunna arbetsgivaren obenägen vidta tillfälligagöra elleratt

begränsade utökningar arbetstiden;sätt den administrativaannat av
omgången skulle kunna medföra avstod från det arbetet.att extraman
Det intebör heller glömmas bort i sammanhanget det flertaletatt stora av
de deltidsarbetande nöjda sittmed arbetstidsmått.är

Mot bakgrund det anförts, särskiltoch vad gäller den företrä-av som nu
desrätt i praktiken redan tillämpas, kan det inte påkallat medsom anses
något ingripande från lagstiftarens sida. Det bör dock framhållas fleraatt

de avtal gäller på den privata delen arbetsmarknaden ärav som av upp-
sagda, och det därförkan finnas följaskäl utvecklingen på detta områ-att

Såvittde. vi kan bedöma i dagsläget talar dock omständigheterna för att
kollektivavtalsregleringen deltidsarbetet kommer bestå och vi före-attav
slår inte någon ändring lagen den punkt aktuell.ärav som nu





SOU 199332 Procedurregler 537

l 9 Procedurregler.

Mot bakgrund EG-direktiv föreslår vi lagen skall tillförasett attav en
regel arbetsgivaren i inledningen anställningsförhållandeatt ett ärom av
skyldig skriftligen informera arbetstagaren villkoren i anställning-att om

Vidare föreslår vi del förändringar nuvarande procedurregler ien. en av
syfte i någon mån förenkla regelverket. Bland föreslås denatt annat att

åläggerregel kollektivavtalsbunden arbetsgivare underrättasom en att
kollektivavtalsbärandeden fackliga organisationen ingångna tidsbe-om

gränsade anställningsavtal skall Terrninologiskt har vi vidareutrnönstras.
låtit benämna förhandsunderrättelsen till arbetstagarenäven varsel, vil-
ken tidigare i anställningsskyddslagen bara förhandsunderrät-tenn avsett

tilltelsen den fackliga organisationen.

Den förändringen gäller dock förfarandet istörsta samband med uppsäg-
ningar på grund arbetsbrist och andra kollektiva åtgärder. Här har vi iav
huvudsak behållit reglerna de inledande förhandlingarna iattom en
driftsinskränkningssituation skall föras enligt medbestämmandelagen.
Därjämte föreslår vi dock den enskilde arbetstagaren och hans organi-att
sation skall få föra fram synpunkter eller kontroll i det särskildautöva
fallet inom för varsel- och överläggningsförfarande enligtettramen an-
ställningsskyddslagen.

19. 1. Inledning

Anställningsskyddslagen innehåller flertal bestämmelserett som anger
hur arbetsgivare skall förfara i olika situationer. Det kan exempelvisen

sig skyldighet varslaröra och överlägga inför föreståendeattom en en
uppsägning eller krav skriftligen lämna arbetstagaren beskedattom

uppsägning Samtliga bestämmelser denna kanom naturm.m. av samman-
fattande betecknas procedurregler. I detta avsnitt reglertar upp som
kan falla in under den benämningen.sägas Mera konkret kan sägas att
följande frågeställningar regler häroch kommer behandlas.att
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helanågon generell lagregel för arbetsmarkna-närvarande finns inteFör
skriftlig form eller påålägger arbetsgivare iakttaden annatatt attsom en
träffade anställningsavtalet.innehållet i detskriftligen tillkännagesätt

frågan. Vi kommerdirektiv berör denEG finns dockInom attett som
införasanställningsskyddslagen bör reglering i detidiskutera det enom

ämnet.

träffas finns det dock vissa andraanställningsavtalI samband med ettatt
28 §arbetsgivaren skall följa. Här anställ-formella regler avsessom

då informeraarbetsgivaren skallningsskyddslagen, föreskriver attsom
organisationen tidsbegränsadekollektivavtalsbärande fackligaden anom

förhandla införpå arbetsgivarenställningsavtal, och 32 lägger attsom
har företrädesrätt tillanställningsbeslut finns arbetstagaredet somom

bådabehandla dessa bestämmelser.återanställning Vi kommer attm.m.
§ skyldighet förkortfattat regeln i 27 arbetstagarenVidare berör vi om

Slutsatser fråga den regeln viföreträdesrätt. i draranmäla kravatt om
i avsnitt l7.8.7.inte i detta avsnittdock utan

förhållandenanaturligtflesta procedurregler berörDe när ettnog an-
Vi häravslutas på det eller andra kommerställningsavtal skall sättet.ena

29-31överläggning i anställ-behandla reglerna varsel ochatt om
regler föreskriveroch dessutom alla deningsskyddslagen ta somupp

skriftliga uppsägningsbe-forrnalia gäller, exempelvis kravvilken som
i 8 skriftligaparagrafer kommer in denna delsked De ärsomm.m.

uppsägningen,information grunden föruppsägningsbesked, 9 om
§§, tidsbegränsad10 delgivningsregler, 15-17 besked attom en an-

fortsätta 19 skriftliga avskedandebe-ställning inte kommer att m.m.,
och 33 besked20 delgivningsregler vid avskedande,sked an-m.m.,

pensionsavgångar.gående

avsnitt och därefter följer våraFramställningen inleds med allmäntett
avsnittet i sin in i tvâ avdelningar. Iöverväganden. Det allmänna delas tur

iöverläggningsreglema denavdelningen beskrivs varsel- och ochden ena
Övervägandeavsnittet disponerasformkravandra de regler rör m.m.som

något annorlundasedan sätt.ett

viktig del anställnings-Preskriptionsbestämmelsema förvissoär aven
preskription behandlarprocedurregler. Bestämmelsernaskyddslagens om

i 22.dock avsnitt
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Direktiven9.21
.

vi skall sökamålsättningövergripandedirektivenl taattnämns som en
deaktuelladenmöjligheter översynende avgemensammasom nuvara

förenkling.avreglering ochsamordning,tillarbetsrättsliga lagarna ger
bestämmelsernafram förslagefter läggaockså görskallVi sträva att som

förskjutastyngdpunkten bördirektivenuttalas iVidaretolka.lätta attatt
innehåll.materiellatill reglemasförfarandetformellafrån det

inflytandemöjligheter tillskall vidareutgångspunktEn viktig att gevara
arbetsgivaren ochmellanKontakterenskilde arbetstagaren.för den ar-

lokalt ochmöjligt sättså långt detbör ägabetstagaren är ett somrum
förhand-hörd isinmöjlighetenskilde arbetstagaren göra röstden attger

lingssammanhang.

överläggningvarsel ochRegler19.3. m.m.om

Inledning19.3.1.

varsel,bestämmelseråterfinnsanställningsskyddslagen29-32 §§I om
beslutsådanauppsägning och andrainföröverläggningunderrättelse och

29 ochhänvisningar iGenomanställningen.tillanknytningharsom
medbestämmandelagen be-i 11-14stadgasvad32 är även avsom

anställningsskyddsla-28 §bestämmelsen iocksåTill bilden hörtydelse.
syfte arbetsta-överläggning har tillvarsel ochReglerna att geomgen.

arbetsgivaren innanmed och påverkasamrådamöjlighetgarsidan atten
Be-anställningsförhållandet.angåendedefinitivt beslutdenne fattar ett

arbetsgi-Omordningsföreskrifter.s.k.utformadestämmelserna är som
åtgär-skadeståndsskyldigbliregler hansådana kanbryter menmotvaren

ogiltig.inteden anses

Bakgrund19.3.2.

ochvarsel-utvecklingenhistoriskabelysa denHär vikommer avatt
diskussiondensärskilt uppmärksammaViöverläggningsreglema. skall
i anställ-varselreglemamellanförhållandetsin tid fördes omsom

medbestämmandelagen.förhandlingsrättsreglema iochningsskyddslagen
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Redan enligt lagen 1936506 förenings- förhandlingsrätt,ochom som
upphävdes i och med införandet medbestärnrnandelagen, fannsav rätten
för arbetstagarorganisationer få förhandla med arbetsgivarenatt om an-
ställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivaren och med-
lemmarna. Förhandlingsrätt gällde endast för organisationen sådansom
och den enskilde arbetstagaren hade följaktligen inte tillförsälcrats annan

vid förhandlingarrätt än med arbetsgivarenatt låta sig representeras av
sin fackliga organisation.

Beträffande äldre kollektivavtalsreglering bör 1938 årsnämnas huvudav-
tal mellan SAF och LO. Detta avtal innehöll vid sidan allmänna reglerom
beträffande förhandlingsordning också bestämmelser rörde förfa-som
randet i samband med uppsägning och perrnittering. Därvid stadgades att
arbetsgivaren i samband med uppsägning eller permittering skulle minst

förevecka den tilltänkta åtgärden underrätta arbetstagarorganisatio-en
på arbetsplatsen; år 1947 förlängdesrepresentantnens varseltiden till 14

dagar. Vidare föreskrevs samråd skulle mellanatt äga parternarum an-
gående den tilltänkta åtgärden, så begärdes. I avtalet reglerades vidareom
frågor förhandling i samband återanställningmed efterom uppsägning på
grund arbetsbrist eller permittering.av

ÅmanskaDen utredningen lade i sitt förslag till anställningsskyddslag
fram varselregler vilka i sina grunder avsågs bygga vidare på den dåva-
rande regleringen i huvudavtalet. Vid uppsägning personliga skäl fö-av
reslogs skyldighet för arbetsgivaren varsla arbetstagaren i förväg.en att
Utredningen fann vidare varselskyldighet skulle föreliggaatt i förhållan-
de till arbetstagarens organisation endast under förutsättningmen att ar-
betstagaren inte sig sådant varsel. Bakommotsatte detta förslag lågett
bl.a. integritetsskäl. När det däremot gällde uppsägning vid arbetsbrist

menade utredningen varsel skulle ske endast tillm.m. arbetstagaror-att
ganisationen. Ett individuellt överläggningsförfarande ansågs här inte
fylla någon funktion.

I propositionen 1973129 med förslag till anställningsskyddslag fannny
departementschefen i likhet med utredningen lämpligt bygga vidareatt
det varsel- och överläggningssystem föreskrivet i då gällandesom var
kollektivavtal. Departementschefen betonade de fackliga organisatio-att

hade starkt intresse insyn i arbetsgivarensettnerna allmännaatt perso-
nalpolitik och varselreglema i avvaktan påatt allmängiltig lagen mer om
medbestämmande fick lämpligt medel uppnå det målet.anses ettvara att
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skyddseffek-få den avseddaskullelagstiftningenför denAnsvaret att nya
organisatio-de fackligaförsta handdepartementschefen ilåg enligtten
vissa falluppsägningar iansågs bli försvåraduppgiftenDen omnerna.

detförväg. På grundvalikännedomorganisationenstillinte kom av
förskäl talaövervägandedepartementschefenfannförda resonemanget

arbetsgiva-skulle varslasalltidorganisationerna närfackliga ävendeatt
personligagrunduppsägning påelleravskedandeavsåg vidta avattren

beträffande viss arbets-arbetsgivarenEndast dås. 172.förhållanden
kollektivavtal ochbundenbrukadeellertagarkategori varken avvaravar

departementschefenvarsel fannnågotskyldig lämnaintedärigenom att
arbetsgiva-enligt dennakompletterade regel;föreslåanledning att varen

avske-förhållanden ellerpersonligauppsägning på grundfalli avavren
personligen.arbetstagarenunderrättaskyldigdande att

för diskussionföremålblirefererade delarnaikom deFörslaget attnu
synpunktenuttryckts denmotionstiden hade bl.a.Underutskottet.inom

förhållan-personligaåberopandeunderdå arbetstagaren sagts avatt upp
tillräckligt arbetstagaror-intedetavskedande så kundeellerden attanse

så direkt berördesmenadevarslades. Manganisation att avperson somen
åtgärdentilltänktadensamtidigt måste underrättasocksååtgärden om

synpunkter ochtill dessaanslöt sig10. Utskottet19732028motion s.
fackligavarslet till densidanvidarbetstagarenberättigatfann det att om

ihemställanpersonligen. Utskottetsskulle underrättasorganisationen
riksdagen.del godtogsdenna av

tillgodo-För sökautskottet.riksdagenfråga gick dockI attmoten annan
företrä-överläggningarvidenskilde arbetstagarenhos denintresset attse

föreslagitnämligen utskottettillhörde hadeorganisation handas denav
organisationeromfatta detillvidgadesöverläggningsrätten att somatt

därvidföreslogarbetsplatsen. Utskottetpåmedlemmarberörda etthade
dockinnebörd. Lagen komsådanlagförslagpropositionenstilltillägg av

alltså detblevKonsekvensenstadgande.sådantinnehållainte attettatt
kollektivavtalsbärandeuppsägningsfall denvid personliga orga-även var

gällde arbetstagaredå detöverläggning,tillhadenisationen ävenrättsom
organisation.imedlemmar en annanvarsom

också förut-förändradesgenomfördesmedbestämmandereformenNär
anställnings-överläggning ivarsel ochför reglernasättningarna om
medbestämmande-ifråga reglernai hurkunde dåDetskyddslagen. sättas

ibestämmelsernasig tillförhöllförhandlingsskyldighetrörandelagen
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anställningsskyddslagen angående varsel och överläggning. Ett särskilt
problem utgjorde det förhållandet varsel enligt anställningsskydds-att ett
lagen uppsägning på grund arbetsbrist kunde uppfattasom av ettsom
föregripande resultatet de förhandlingar skulle föras enligtav av som
medbestämmandelagen den situation i företaget kunde be-stortom som
finna sig

Vid tillkomsten lagen medbestämmande i arbetslivet löstesav om sam-
ordningsfrågan inte lagstiftaren föllsätt än tillbaka på denannat att
allmänna regeln särskilda föreskrifter i lag skallatt gälla framförannan
de allmänna i medbestänunandelagen.mer

1977 års anställningsskyddskommitté korn också in på frågor om sam-
ordning reglerna varsel i anställningsskyddslagen och för-av om m.m.
handlingsrättsreglema i medbestämmandelagen. För samordningsfrågan
ansågs två rättsfall från arbetsdomstolen särskild betydelse.vara av

AD 1977 89 gällde frågan det förenligt med medbestämmandela-nr om var
förhandlingsrättsregler primäraunder förhandlingar varslagens att om per-mittering. Bakgrunden den arbetsgivaren pemiitteringsbehov fö-attvar ansett

religga och förhandling enligt medbestämmandelagenpåbörjatsatt men av-slutats. Innan förhandlingen avslutad överlämnade bolaget varselvar omperrnittering till verkstadsklubben. Förbundet menadedå varselatt om upp-sägning grund arbetsbrist eller permittering inte ñck lämnas förränav om
lokala och centrala förhandlingar enligt medbestämrnandelagenslutförts. Ar-
betsgivaren hävdade å sin sida det inte fanns något hinder lämnaatt mot att
varsel enligt anställningsskyddslagen under det förhandlingar enligt med-att
bestämmandelagen fortgick och förhandlingarna kunde samordnas medatt
sådanöverläggning enligt anställningsskyddslagen kunde bli aktuell påsom
grund varslet. Domstolen antecknade avfattningen lagtexten iav att av an-ställningsskyddslagen tydde varselreglema åtminstone i första handatt tar
sikte på vad skulle kunna kallas följdbeslut till beslut produktionsbe-som om
gränsning; alltså beslut uppsägningar eller beslut permitteringar.om om
Uppenbart ansågdomstolen, fackligaden organisationen alltid kundeattvar,
utnyttja sin överläggningsrätt enligt anställningsskyddslagentill diskuteraatt
själva beslutet produktionsbegränsning.Vidare framhöll arbetsdomstolenom

det förarbetenatill anställningsskyddslagenframgickatt reglerna röran-av att
de varsel och överläggning i viss mån provisorium. Det noteradesettvar
också medbestämmandelagenmåste uppfattas vidareutvecklingatt som en
och förstärkning det provisoriska medinflytande åstadkomsen av som genomreglerna varsel och överläggning i anställningsskyddslagen. Arbetsdom-om
stolen ville därmed inte godta arbetsgivarensståndpunkt arbetsgivarenall-att
tid skulle ha möjlighet i tiden samordnaprimära förhandlingar enligt med-att
bestämmandelagenmed reglerna varsel och överläggning i anställnings-om
skyddslagen. En sådanordning skulle, sadesdet, praktiskt innebärasett att
löntagarinflytandet i frågor rörande produktionsinslcränkningar företags-och
nedläggelseri realiteten inte förstärkts medbestämmandelagen,i varjegenom
fall inte möjlighetsätt än till förhandlingarcentrala till-annat attgenom
kommit. Vidare antecknades den grundläggande tanken bakomatt resone-

arbetstagarsidanhar primär förhandlingrätt kopplasmange attvar att genom
på tidigt stadium i arbetsgivarensbeslutsprocessoch arbetstagarsidanett att
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i frågor rörande produktions-påverkareell möjlighet arbetsgivarenfår atten
omständigheten arbetsgivaren läm-vidarebegränsning. Det sades den attatt

frågaockså bestämt sig i den varslethanvarsel inte detsammaär attsomnar
alltid uppfattas så arbetsgivarenord inteVarslet behöver med andragäller. att

försvåra primära för-måste debundit sig sådantdärigenom sättett som
pågår varslet länmas.handlingar närsom

gickblev det intearbetsdomstolensSlutsatsen att ettatt geresonemangav
permitte-kunde lämna varselfrågan arbetsgivarenpåentydigt omomsvar

iArbetsdomstolen sade detprimärförhandlingar.pågåenderingar under att
uppfatta varselligga till handssituationer kundekomplicerade nära att ettmer

varsletbeslutsprocess hanhunnit så långt i sinarbetsgivarenså att genomatt
Om frågan inte så invecklad ochprimärforhandlingama.urholkade omvar

företagsledningsfrågan behövdeuppfattning i självahadeparterna samma
åsidosattden fackliga organisationensarbetsgivareninte tydasvarslet attsom

i måletArbetsdomstolen fanni hans beslutsprocess.påverka honomrätt att
komplicerad situation och arbetsgivarendet inte hade förelegat attatt en mer

i medbestärrtmandelagen.brutit reglernadärför inte heller hade mot

intresse,bl.a., såvitt här113 flertal frågor och1979 gällde ärAD ett avnr
enligtsin skyldighet primärförhandlaarbetsgivare åsidosattfrågan attom en

innananställningsskyddslagenvarsla enligtmedbestämmandelagenoch att en
företagfall det vid be-Bakgrunden i detta denperrnittering skedde. att ettvar

till decembermånad ochfemte semesterveckanförlägga denslutats attattom
semesterveckantillönskadedå förklarat denågraarbetstagare att spara senare

ochföretaget under den aktuella veckanstängde därefterår. Arbetsgivaren
förklarat de önskadehadeperrnitterade de arbetstagare att sparasemes-som

föregåtts förhand-ostridigt inte primärapennittering hadeBeslutet avter. om
anledning fråganförhandlingar medhadeprimäralingar. Däremot ägt avrum

intesemesterveckan. ville i måletDomstolenförläggning den femteavom
angåendeför-bl.a. förhandlingarinvändningar,arbetsgivarsidansgodta att

fann där-frågan permittering. Domstolenocksåläggning rörtsemester omav
förhandlings-brutit såväl regeln primärhadeför arbetsgivaren motatt om

anställningsskydds-imedbestämmandelagen varselreglemaskyldighet i som
Därefter anfördeslagen.

förhandlings-borde bolaget ha uppfyllt sin primäraSom förut angavs
för-medbestämmandelagen påkalla§skyldighet enligt ll attgenom

varit fråga förhållandevis okomplicerat hän-handling... Det har ettom
syssel-Sakengällde permitteringar behövdesellerdelseförlopp. om om

självständig före-de nio Någonordnas arbetstagarna.sättning kunde
förhandlingsframställningintefanns med i bilden. Entagsledningsfråga

samtidigt tjänstgörahade under dessaförhållanden kunnatfrån bolaget
anställningsskydd.tilltänkt enligtvarsel perrnittering lagen omsom om

inneburit klubbeni såfall ha hållits hadeförhandling skulleDen attsom
möjlighetstånd sådanöverläggning klubben harockså fått till en som

enligt 32 § första anställningsskydd.påkalla lagenstycketatt om

underlåtenhet,alltså sig skyldigt tillkan bolaget gjortDet sägasatt en
reglernainnefattat brott nämligen delstvå olika regelsystem,motsom

bestämmel-primär-förhandling medbestämmandelagen,delsi §llom
varsel i anställningsskydd. Dessabådaregelsystemlagenomserna om

möjlighettjänar ändamål, arbetstagarsidannämligen attattsamma ge
pennitte-påverka arbetsgivaren innan fattar definitivt beslutdenne om
situationring. Det måste föreliggaunder sådanaförhållanden anses en

mycket påminner inom straffrätten brukar kallas lag-vadsom om som
konkurrens.
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Arbetsdomstolen därför enda skadestånd,och inte såsomanser att ett
arbetstagarparternayrkat två skilda skadestånd,bör utdömas för bola-

underlåtenhet följa bestämmelsernai angivna lagrum.gets att ovan

För komma till med de problemrätta ansågs föreliggaatt diskutera-som
des inom anställningsskyddskommittén frågan samordning mellanom en
lagarna och långthur sådan samordning skulle kunna gå. Det för-om en
slag kom redovisas i departementspromemorian Anställnings-attsom
skydd Ds A 19816 gick samordningen skulle genomföras iut att
det fullt på sånärmaste medbestärnrnandelagensätt iut blevatt stort sett

tillämplig. Detta gällde såväl för förhandlingar införensamt kollek-mer
tiva åtgärder, exempelvis uppsägningar på grund arbetsbrist, förav som
uppsägningar grund personliga skäl.av

I propositionen inför 1982 års anställningsskyddslag farm departements-
chefen samordningsförslaget i departementspromemorianatt borde ge-
nomföras såvitt gällde arbetsbristfallen. Därvid framhölls den alldelesatt
övervägande remissopinionen uppfattning. Departements-var av samma
chefen menade det rådande rättsläget svåröverskådligtatt och prak-var
tiskt ohanterligt. Att de båda regelsystemen täckte varandra ansågs inte

någon i sak lämplig ordning. Han fortsatte prop 19818271vara

Det måste liksom alla andra områden i första hand de förhandlandevara
sak utforma och genomföra förhandlingarnaparternas påattegen sättett som

tankarna bakom medbestämmandelageni dessamotsvarar delar. Det är ensak det i normalfallen rimligen kommer sig det naturliga,attannan att te som
de övergripande frågorna företagets eller myndighetensatt situation ochom

tillgängliga handlingsalternativ först behandlasi förhandlingarna och att merkonkreta frågor kring genomförandet driftsinslcränkning, bl.a. turord-av en
ningsfrågorna, först det står klan detnär dettaär alternativtas upp att som
måsteväljas.

Vad gällde de personliga uppsägningsfallen menade dock departements-
chefen anställningsskyddslagens varselregler skulleatt behållas. Bland

menade han varselskyldigheten till de enskilda skulleannat behållas iatt
de personliga fallen och detta inte så enkelt lät sig medbe-att göras om
stämmandelagens regler blev tillämpliga. Beträffande frågan vilkenom
facklig organisation skulle varslas menade departementschefen, medsom
hänvisning till förarbetsuttalanden till medbestämmandelagen och det
faktum de kollektivavtalsbärande organisationernaatt medbe-genom
stämmandelagen fått insyn i företagens personalpolitik, inflytandefrå-att

i de renodlat personliga fallen i stället skulle tillkomma den organi-gorna
sation arbetstagaren tillhörde.som
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Gällande19.3.3. rätt

19.3.3.] Anställningsskyddslagen
.

fåtti 28-32 §§ anställningsskyddslagen har rubriken Förhand-Reglerna
m.m. Inledningsvis föreskrivs i 28 § kollektivavtalsbundenlingar att en

arbetsgivare skyldig underrätta berörd arbetstagarorganisationär att om
tidsbegränsade anställningsavtal omfattasingångna arbeterör avsom som

kollektivavtalet. Denna regel infördes 1982 års anställningsskydds-genom
möjligheternai samband med utvidgade träffa avtallag att attman om

anställningar.tidsbegränsade

§ anställningsskyddslagen stadgas det i fråga arbetsgivaresI 29 att om en
påskyldighet förhandla före beslut uppsägning grund arbets-att om av

återintagning efter permittering reglerna ibrist, permittering eller 11-är
14 §§ medbestämmandelagen gäller.som

hänvisningenskall till medbestämmande-I detta sammanhang nämnas att
iden lagen förhandlings-lagen innebär det reglema avgöräratt som om

arbetsgivaren för-föreligger eller inte. Om bryter sinskyldighet mot
sig således skyldig till förhand-handlingsskyldighet han brottgör ett mot

utgåi medbestämmandelagen och skadestånd kan endastlingsreglema en-
ligt den lagen.

personliga avske-det fråga uppsägning på grund skäl ellerNär är om av
§ arbetsgivaren skyldig viss tid i förvägdande föreskrivs i 30 är attatt

åtgärden arbetstagarenpersonligenunderrätta arbetstagaren samt,om om
samtidigt lokala arbetstagarorganisa-fackligt organiserad, varsla denär

tillhör. tilläggas arbetsgivaren enligttion den anställde Här kan attsom
organiseradpraxis viss skyldighet undersöka arbetstagarenhar äratt om

1977 216, 1987 24 och 1988 42. Arbetsgivarenjämför AD an-nr nr nr
itillfråga i så fall,då skyldig före beslutet den anställde och,attses om

1975762105organisation 357. Arbetsta-vilken han medlem prop.är s.
tillparagrafoch den lokala organisationen har enligt rättsammagaren
begä-överläggning frågan. Sådan överläggning måste docki den aktuella

åtgärdenfår inte verkställainom viss föreskriven tid. Arbetsgivarenras
överläggningförrän eventuell har avslutats.en

förframhållas inte något formen underrättel-Det kan lagenatt omanger
på skriftligeller Det uppställs exempelvis inte något kravvarslet.sen

bör krävasexempelform. Praxis innehåller dock flertal vadett som
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se AD 1974 57, 1975 31 68, 1976och 39 97,och 1978 93nr nr nr nr
1979och 117, 113 1990 24.samtnr nr

dessarättsfallAv kan det räcka uppehålla sig något vid det sist nämnda,att
AD 1990 24. Arbetstagarsidangjorde i detta fall gällande arbetsgivarennr att
vidtagit uppsägning förhandsunderrättaarbetstagaren.Arbetsgiva-utanen att

menade underrättelse skett. Därvid åberopadesvad förekommitattren som
vid replikväxling vidare förhållandetdet arbetstagarsidan meden samt att
hänsyn till övriga omständigheter borde ha insett arbetstagarenskulle sä-att

Domstolen framhöll underrättelsenenligt lagen hade betydelse igas attupp.
viktiga hänseendenbl.a. på så den tid under vilkensätt överläggning kanatt
begäras börjar löpa i och med underrättelsen. Arbetsdomstolen påpekade
också den såkallade månadsregeln i §7 anställningsskyddslagen knyteratt

till tidpunkten för underrättelsen. Med hänsyn särskilt till dessaan om-
ständigheteruttaladedomstolen det nödvändigt underrättelseär elleratt att en

varsel framförs såtydligt på arbetstagarsidansätt verkligenett ett att man
får klart för sig arbetsgivaren uppsägning. Oklarheteriöverväger dettaatt en
hänseendemåste gå arbetsgivaren,över menade domstolen, ocksåut som
fann arbetsgivaren brutit bestämmelsen i 30 § anställningsskydds-att mot
lagen.

Detta och övriga rättsfall på området innebär det åligger arbetsgivarenatt
uttrycka sig tydligt och bevisningsäkra underrättelse ochatt att attom

varsel skett på godtagbart sätt.ett

Lagen innehåller inte heller några bestämmelser angående överläggning-
form. Det uttalas dock i förarbetena det ligger i själva överlägg-ens att

ningsskyldigheten arbetsgivaren på sådantmöteratt sätt över-ett attupp
läggningen blir meningsfull jämför 19818271 147 med hän-prop. s.
visningar. I arbetsdomstolens praxis har också i anslutning till 15 §
medbestämmandelagen framhållits det i förhandlingsskyldigheten lig-att

sidor skall bidra till föraömse förhandlingenatt parternager, att
framåt klart motiverad ståndpunkt i sak och i sakligattgenom ange
överläggning med i förhandlingsfrågan AD 1990 92.motparten nr

Vad gäller ireglerna bör vidare exempelvis beslutstort noteras att om
uppsägning grund personliga skäl eller arbetsbrist, perrnitteringav
eller avskedande, samtliga sådan karaktär de i för sigär ochattav ryms

§under 11 medbestämmandelagen. Denna konkurrens mellan regelver-
ken har alltså fått den lösningen arbetsbrist och perrnitteringatt m.m.
skall behandlas enligt medbestämmandelagen medan uppsägning av per-
sonliga skäl regleras i anställningsskyddslagen.ensamtm.m.

Enligt 30a § anställningsskyddslagen skall arbetsgivareen som ger en ar-
betstagare besked enligt 15 § tidsbegränsad anställning skallattom en
upphöra samtidigt varsla den lokala organisation arbetstagaren till-som
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månad före anställningsti-§ skall lämnas minstBesked enligt 15hör. en
någon underrättelse- ellersåledes märkautgång. Detdens är att att var-

organisa-Arbetstagaren ochbeskedet inte föreligger.föreselskyldighet
överläggning medi 30 § tilli likhet med vadhar rätttionen angessom

inom viss tidöverläggning skall begärasNågot kravarbetsgivaren. att
dock inte.finns

arbetsgivarestadgasanställningsskyddslagen3l §I attatt avsersomen
förtidskall avbrytas iprovanställningbeskedarbetstagare attom enge en

tillsvidareanställning, skall underrättaövergå iavslutaseller utan att en
åsyftasbeskedlämna sådantSkyldighetendetta.arbetstagaren att somom

organiseradfackligt6 Omframgår arbetstagarenparagrafen äri av
den lokala arbets-underrättelsen varslasamtidigt medarbetsgivarenskall

Överläggningsrätt föreliggertagarorganisationen. sätt somsamma en-
§§.30 30aligt och

års anställ-28 § 1982med§ infördes i likhetBestämmelsen i 31 genom
in i lagen. Det liggerprovanställningdå reglerningsskyddslag togsom

inflytandetfackligamotsättning i detinte någonförarbetenaenligt att en-
kollek-tillkommeranställningars tillkomst§ vid tidsbegränsadeligt 28

vidinflytandetfackligaorganisation medan dettivavtalsslutande provan-
organisa-berörde arbetstagarensdenupphörande tillkommerställningars

framhållsförarbetenakollektivavtalsförhållande. Ition attoavsett ar-
personalpolitiskövervägandei förra falletbeslut detbetsgivarens är av
personlig betydel-falleti detbeslutetunder det äratt av mernatur senare

146.19818271prop.för berörde arbetstagarenden s.se

återanställa arbetstaga-arbetsgivareEnligt 32 § skall att ensom avseren
förhandlaförsttill återanställningföreträdesrättnågon harnärre annan

istadgas ll-påarbetstagarorganisationen detmed den berörda sätt som
§§ medbestämmandelagen.l4

inteteknisktanställningsskyddslagen§Här 32bör observeras settatt
hänvisarbestämmelsensist nämndamed 29 Denstämmer överens en-

medbestämmande-medbestämmandelagen och detdast till är, sagts,som
eller inte.förhandlingsskyldighet föreliggerlagens regler avgör omsom

alltid fö-förhandlingsskyldighet§ slås fasti 32Eftersom det däremot att
prövning enligt medbe-ske någonföljaktligen inteså skall detreligger

sig med 0rdandrafrågan. Detstämmandelagen den rör mate-om enav
blirkonsekvens dettaEni anställningsskyddslagen.riell regel att enav
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arbetsgivare bryter bestämmelsen kan åläggas skadestånd enligtsom mot
anställningsskyddslagen.

19.33 .2. M edbestämmandelagen m.m.

För förstå något sambandet mellan anställningsskyddslagenatt ochav
medbestärnrnandelagen bör medbestämmandelagensäven förhandlings-
regler kortfattat beröras.

Medbestämmandelagens regler förhandlingsrätt inleds 10med § därom
det bl.a. slås fast varje arbetstagarorganisation haratt till förhandlingrätt
med arbetsgivaren i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och
sådan medlem i organisationen eller varit arbetstagareär hossom ar-
betsgivaren. De därefter följande bestämmelserna bygger vidare på detta
grundläggande stadgande. Paragrafen har också betydelse det sätteten

arbetstagarorganisationer saknar kollektivavtalatt och följaktligensom
inte kommer i åtnjutande den utvidgade förhandlingsrätten enligt med-av
bestämmandelagen initiativ kan påkalla förhandling,eget exempelvis
parallellt med pågående medbestämmandeförhandling, för det sättetatt
bevaka de medlemmarnas intressen.egna

l lagens 11 § föreskrivs innan arbetsgivare beslutaratt viktigareen om
förändringar sin verksamhet skall han på initiativ förhandlaav medeget
arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han bunden kollek-är av
tivavtal. Detsamma skall gälla innan arbetsgivaren beslutar viktigareom
förändring arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagareav som
tillhör organisationen.

Det således dennaär paragraf reglerar den s.k. primära förhand-som
lingsskyldigheten, det vill arbetsgivarenssäga skyldighet i vissa situa-att
tioner själv initiativ till förhandling. Gränsernata för arbetsgivarens för-
handlingsskyldighet har i förarbeten och praxis tilldragit sig stor upp-
märksamhet. Det kan framhållas tvistefrågoma främst kommitatt att
gälla tolkningen begreppen viktigare och förändring verksamhe-av av
ten frågan vid vilken tidpunkt isamt beslutsprocessen arbetsgivarenom
bort initiativ till förhandling se Olofta BergqvistLars Lunning, Medbe-
stämmandelagen, 1986, 165 ff..s.

När arbetstagarorganisation i denen nämnda paragrafensom avses nyss
påkallar det skall arbetsgivaren enligt 12 § i andra falläven förhandla
med organisationen innan han fattar eller verkställer beslut rörsom
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sikte på mindre viktigai organisationen. Detta stadgande be-medlem tar
arbetstagarorganisationen förhand-på begäraslut där det ankommer att

arbetsgivarens förhand-Genom sådant initiativ vidgas följaktligenling.
iförhandlingsrättsreglemaförhållande till de allmännalingsskyldighet. I

arbetsgivaren, förhandling har be-föreligger skillnaden10 § den att om
avvakta med sitt beslut.stöd 12 skyldigmed ärgärts attav

förangår eller anställningsförhållandenOm fråga särskilt arbets- ar-en
arbetstagarorganisation i förhållande till vilkentillhörbetstagare ar-som

arbetsgivaren likväl enligtinte bunden kollektivavtalbetsgivaren är ärav
organisationen i enlighet med vad13 § förhandlingsskyldig denmot som

och 12 §§.stadgas i 11

följaktligen förhandlingsskyldighe-Genom i 13 § utsträcksbestämmelsen
kollektivavtalsförhållan-organisation inte står itill gälla äventen att som

stadgandet väckt fråganarbetsgivaren. I rättstillämpningen harde med
prirnärförhandlaorganisation arbetsgivaren harmed vilken näratt ettom

medlem i organi-både enskild arbetstagarebeslut berör är annansomen
arbetsstyrkan ikollektivavtalsbärande ochsation denän ston.

nedläggning delen bolags1983 65, frågan gälldeIAD där större ettav avnr
hänvisning till förarbetena prop.uttalade medverksamhet, domstolen

sig beslut197576 105 Bilaga 361 det tydligt det rördel att ettatt oms. var
enligt medbestämmandelagensådan omfattning och betydelse detstörre attav

organisationerna primärförhandlaförbehållet de kollektivavtalsbärande attvar
för-1984 98 fann domstolen primärarbetsgivaren. i ADmed Aven attnr

till den kollektivavtalsbäran-handlingsskyldighet förelåg endasti förhållande
fall sådan det i företag hadeorganisationen. Situationen vari dettade att ett

beräknas arbetsstyrkanuppkommit arbetsbristsituation. Det kunde atten
omorgani-skulle behöva med 15 Det aktuelltminskas även attpersoner. var

arbetsbristen. antalverksamheten på grund I bolaget fanns ettsera av
de berörda tillhörde fackklubb intearbetstagaremerparten som en somav

arbetsgivaren. Utan förhandla medstod i kollektivavtalsförhållande med att
dennaorganisation beslutadebolaget omplacera medlemmarnaatt tre samtav

arbetsbrist. Domstolenytterligare nio medlemmar grundsägaatt avupp
fann förhandlingsskyldig fackklubbenarbetsgivaren inte hade varit medatt
inför såvälbesluten. Därvid uttalades omplaceringama uppsägning-att som

berörda arbetstagare tillhörde dendet övervägande antalettrots attarna - sådan allmän betydelse förutanförstående organisationen var av mera-bolaget i mening avsesi 13 § särskiltoch dessanställda de inte denatt som
för i fackklubben. iangått förhållandena medlemmarna Aven senare

1985likartade situationer ADavgöranden har arbetsdomstolen prövat nr
1991 1992 22.45, 7 ochnrnr

I så för-14 § finns lokal arbetstagarorganisation skalldetsägs att om
handlingsskyldigheten denfullgöras i första förhandling medhand genom

Om enighet inte uppnås vid sådan förhandling skallorganisationen. ar-
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betsgivaren på begäran förhandla med central arbetstagarorganisa-även
tion.

När regler varsel och överläggningar diskuteras finnsom antyttssom
också anledning beröra något innehållet i viss lagstiftning.att av annan

I främjandelagen regleras skyldigheten för arbetsgivaren driftsin-iatt
skränkningssituationer skriftligen varsla länsarbetsnämnden §§.1-5 En
arbetsgivare får dock under vissa förutsättningar i förstället lämnaatt
varsel driftsinskränkning underrätta nämnden arbetsgivarenom attom
har påkallat förhandling enligt §11 medbestärnmandelagen 6 §. Denna
bestämmelse syftar till klargöra arbetsgivare inleder pri-att att en som
märförhandlingar inte skall ha föregripit dessa samtidigtanses attgenom
varsla länsarbetsnänmden se l98l82z7l 160. Arbetsgivareprop. s. som
underlåter varsla enligt lagens bestämmelser kan åläggasatt att utge var-
selavgift till Vidare kan länsarbetsnämnden enligt §nämnas 7staten. att
denna lag kan förelägga arbetsgivaren lämna uppgift förekomstenatt om

tidsbegränsade anställningar. Av 14 § framgår sedan länsarbets-av att
nämnden under vissa förutsättningar kan förbjuda arbetsgivaren träffaatt
avtal tidsbegränsad anställning.om

§I 5 förtroendemannalagen stadgas det uppkommer frågaatt om om
ändring facklig förtroendemans anställningsförhållanden eller anställ-av
ningsvillkor så skall arbetsgivaren varsla lokaladen arbetstagarorganisa-
tionen och underrätta förtroendemannen.

Vissa särskilda regler gäller för de arbetstagareäven omfattas la-som av
offentlig anställning.gen om

19.3.4. förhållandenUtländska

193.41. Norden

Den finländska och den norska lagstiftningen innehåller i likhet med den
svenska vissa procedurregler i samband med uppsägning personligaav
skäl. Dansk lag har inte några motsvarande bestämmelser.

I den norska lagstiftningen finns regler skyldighet för arbetsgivarenom
överlägga med arbetstagarsidan inför beslutetatt uppsägningom av per-

sonliga skäl. Till skillnad från den svenska lagstiftningen stadgar norsk



SOU 199332 Procedurregler 551

överläggningen kan fullgöras med fackföreningenrätt endast underatt
förutsättning arbetstagaren inte sig det. Uppsägningsskyddetmotsätteratt
kan här individuell rättighet. Det kan vidaresägas utgöra nämnas atten
den norska överläggningsregeln inte sanktionerad.är

Den finländska lagstiftningen kan förutsätta fackföreningen skallsägas att
inkopplas först tvisten inte kan lösas vid förhandlingar mellan deom en-

skilda parterna.

skiljelinje i förfarandetEn föreligger i samtliga rättsordningar mellan
uppsägning personliga skäl och påuppsägning grund arbetsbristav av

kollektiva uppsägningar Såväl. den danska, norska den finländskasom
lagstiftningen innehåller, i likhet med den svenska, regler varselattom

överläggningoch med fackliga organisationer och arbetsmarknadsmyn-
digheter skall innanske beslut driftsinskränkningar fattas. Till regler-om

anknyter i allmänhet sanktioner.na

193.42. EG- och EES-rätt

Den reglering inom EG återfinns anställningsskyddets områdesom
i huvudsak vissa procedur- och samrådsregler i förhållande tillupptar

myndigheter och anställda. EG-direktivet förfarandet i samband medom
kollektiva uppsägningar 75129EEG, ändrat 9256EEG visst in-är av

för de behandlade frågorna varsel och överläggning jämförtresse nu om
avsnitt 8.,7., och l7.6.7.. Rättsakten från 1975även omtalas också i våra

kommittédirektiv. omfattasDet vidare EES-avtalet. EG-direktivet tarav
endast sikte förfarandet i driftsinskränkningssituationer. Några be-
stämmelser i fall uppsägning grund personliga skäl finns inte iav av
EG-rätten.

Det nämnda direktivet innehåller regler i vissa delar påminnersom om
medbestämmandelagens förhandlingsrättsregler varselreglema isamt
främjandelagen. direktivetI stadgas sålunda arbetsgivaren skallatt sam-
råda med arbetstagarrepresentanter och ansvarig myndighet då störreett
antal arbetstagare skall på grund arbetsbrist. Förhandlingsägas upp av
måste innan uppsägning verkställs. Medäga arbetstagarrepresentan-mm

i detta sammanhang arbetstagarnas enligt natio-ter avses representanter
lagstiftningnell praxiseller jämför l99l92170 Bilaga 9 27.prop. s.

De svenska reglerna området ihar EES-propositionen uppfyllaansetts
de krav i direktivet.ställs Eftersom direktivet frågor i hu-rörsom som
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medbestämrnandelagen blir det för vår delfaller inom förvudsak ramen
direktiv först i betänkande.analysera dettaaktuellt nästanärmareatt

åtagandenSveriges internationella19.3.5.

Här villför ILOs regelverk.redogörelse6.2. vi lämnatavsnitt harI en
bestämmelser.vid följandefästa avseendevi särskilt

arbetsgivarensanställningsavtaluppsägningkonventionILOs avom
vid uppsägning grundföreskrifter gällerinnehåller bl.a.initiativ som

samrådakonventionen meddå enligtArbetsgivaren skallarbetsbrist.av
genomförs. Vidare skalluppsägningamaföreträdare innanarbetstagarnas

rekommendationen knutenvarslas. Imyndigheter ärberördabl.a. som
bör försöka begränsaberördaallakonventionen betonastill parteratt

verkningar.lindra dessochuppsägningama

skriftlighetRegler19.4. m.m.om

Inledning19.4.1.

anställningsskyddsla-innehållervarselreglemagenomgångnadeFörutom
arbetsgivaren iakttaåläggerbestämmelserdel andra attstor somgen en

skrift-exempelvisviss handling;vidtarhanformkravvissa när enm.m.
fråga form-regler iAnställningsskyddslagensvid uppsägning.lighet om

brottordningsföreskrifter, vilket innebärså kalladi allmänhetkrav attär
tenninologiskskadestånd. Somtillledaföreskriften enbart kan mot-mot

regelformföreskrift, villdetvanligen begreppet sägaanvänds somensats
föreskrivna formenogiltig denåtgärdenvidtagnainnebär den äratt om

inte iakttas.

också vissa reglerfinnsanställningsskyddslagen dock ävenI utan attsom
gäller bl.a. bestäm-betydelse. Dettasakligkanformbundna, envara

tillsvidareanställningövergår iprovanställningmelse säger att enensom
i tid.inte lämnasavslutandebesked angåendeom

i förstaanställningsskyddslagenregler iföregående berörtsharI det som
före-på visst Detskyldighetarbetsgivaren sätt.hand att ageraenger

iaktta.hararbetstagarenbestämmelserdockkommer attäven som
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19.4.2. Bakgrund

Vi kommer här återge något den diskussion under årens loppatt av som
förts med avseende på de fonnella reglerna i anställningsskyddslagen.
Särskilt beaktas då vad i frågan huruvida reglerna börsagtssom vara
ordningsföreskrifter eller formföreskrifter.

Flertalet de genomgångna bestämmelsema i anställningsskyddslagenav nu
Åmanskakan härledas till förslagen i den utredningen. Här föreslogs bl.a.

uppsägningar och avskedanden skulle skriftliga innehållaochatt vara
vissa särskilda uppgifter. En väsentlig skillnad i förhållande till den lag-
reglering kom genomföras i och med 1974 års anställnings-attsom
skyddslag utredningen föreslog reglerna i vissa delar skulleatt attvar ut-
formas forrnföreskrifter. Bland föreslogs formkravensom annat att om
vid uppsägning inte iakttogs så skulle uppsägningen redan på den grunden
kunna ogiltigförklaras. Utredningens förslag motiverades med att man
ville undvika tvister där frågan rörde uppsägning skett eller inte. Detom
bör påpekasdock utredningen också föreslog undantagsregelatt en som
syftade till i och för sig materiellt korrekt uppsägning inteatt setten
skulle kunna förklaras ogiltig enbart för formfel blivit begångetatt ett
SOU 19737 151.s.

Departementschefen prop. 1973129 130 instämde i formen föratts.
uppsägningar från arbetsgivarens sida skulle skriftlig och attvara man
därigenom skulle kunna undvika tvister rörde frågan uppsägningsom om
skett eller inte. Han delade däremot inte utredningens förslag attom en
uppsägning eller rättshandling företogs föreskrivnautanannan attsom
forrnkrav iakttogs skulle kunna medföra ogiltighet.

På den del arbetsmarknaden omfattas LOA gäller del renod-av som av en
forrnföreskrifter.lade Det uppställs också i vissa situationer längre gåen-

de krav skriftlighet i allmänhet. Historiskt kanstörsta detta hängasägas
med sådana forrnföreskrifter fanns i de äldre tjänstemanna-attsamman

författningama.

Den tidigare berörda anställningsskyddskommittén behandlade också frå-
förfarandet vid uppsägning I departementspromemoriangor om m.m.

Ds 19816A antecknades bl.a. följande s. 253.

En tanke ibland förs fram i debattenkring LAS kundeär föränd-som att man
den rättsliga verkan kravet på skriftlig form i 8 § första stycket,ra attav

16 § första stycket och 19 § första stycket inte iakttas, på detnärmast sättet
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giltig verkan skrift-inte fårarbetsgivarenssidauppsägning från etc. omatt en
muntligEn variant skulle kunna uppsäg-har tillämpats.lighet inte att envara

fulla rättsliga verkanfå sininte skullemuntligt avskedandening eller ett
medkomma tillskullevecka. Syftet rättaviss tid,förrän efter attvarat.ex. en

upphörtanställningsavtal faktiskt harfall i vilkasvårbedömdadel de ettaven
eller vil-det har gått tillfastställashurtillförlitligti efterhand kandetattutan
gällandeanställningsförhållandet.Enligthar avbrutitkendera partema somav

mycket in-arbetsgivaren bliförsta handföljderna förisådanafallkan irätt
alltmaterialgrundval osäkertbedömningeftergripande, trotsnär ettaven

frånuppsägningfrågaför det varitskälen talarövervägandede att om en
alternativ iEtt ytterligareavskedande.ellerarbetsgivarenssida ett sammaom

formkravordningsreglersinföra reglersyfte kanske ettnatur omatt avvore
sådantomedel-sida ochfrån arbetstagarensuppsägningi frågaäven omom

LAS.i 6 § sistastycketanställningfrånträdandebart avsessomav en

övervägandenanställningsskyddskommitténsunder[framgåttL harSom
föraskulle kunna medformkravden invändningen,framförts strängareettatt

i själva verketvilkarättshandlingari efterhand kringsig tvister parternaom
rått någonvarje fall inte harinnebörd ivilkas detvarit ellerhar tve-omense

invändning harförbisetts. Dennafonnkravet hardärförkan, enbart natur-att
iinte läggs fram dennanågot förslag ityngd. ämnetligtvis sin Aven pro-om

remissbehand-få falla utanföremellertid inte böramemoria, frågansynes
i vilkai rättspraxis,så fåtaliga falleninteovedersägligt delingen. Det är att

anställningsförhållande har upplösts,i efterhand ochdet tvistas när ettav vem
förfarandereglema.nuvarandemed definns olägenhetervisar detatt

fannshelt detframhöll kort19818271Departementschefen prop. att
till villkorskulleskriftlighetskravetför görastalade ettattargument som

sida.från arbetsgivarensavskedandenuppsägningar ochför giltigheten av
sådan ordning.skälåtskilligaockså fannsdetmenade dockHan motatt en

nämnda depar-framförts i densynpunktertill deDärvid hänvisades som
sammanfatt-arbetsmarknadenstementspromemorian till parterattsamt

delentill övervägandepositiva skälen,debeaktandeningsvis, medäven av
Ii avseende.lagen dettaavvisande till ändringellertveksamma avvar

enligtföljaktligen regleringenbibehöllsanställningsskyddslag1982 års
lagteknis-denbeträffandesåväl i sakanställningsskyddslag,1974 års som

utformningen ika stort.

Gällande19.4.3. rätt

tillsvidareanställningarAvslutande19.4.3.1. av

§ anställnings-enligt 8sida skallarbetsgivarensuppsägning frånEn
uppgift vad arbetstagareninnehållaskriftligen ochskyddslagen ske om

skadestånd.ogiltigförklaring ellerfall vill yrkaiaktta för det hanhar att
återanställ-företrädesrätt tillharockså arbetstagarenskallDet omanges
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ning och huruvida anmälan krävs för företrädesrätten skall kunnaatt gö-
gällande. Skriftlighetskravet alltså endast ordningsföreskrift.utgörras en

I kravet på skriftlighet också ligga beskedet skall klart tillattanses vara
sin utformning. Arbetstagaren måste naturliga skäl kunna förstå attav
han uppsagd.är

Arbetsdomstolen hari bl.a. rättsfallet 1982AD 59 förklarat skriftligattnr en
uppsägning saknat rättslig betydelse. Domstolen framhöll här särskilt att en
uppsägning ensidig viljeförklaring,utgör till skillnad från civilrättsligaen
överenskommelser, och på sådanaensidiga viljeförklaringar måsteatt man
kunna ställa kravet de tydliga.äratt

Vad därefter gäller innehållet i uppsägningsbeskedet föreskrivs först att
det skall vad arbetstagaren skall iaktta för det fall han vill yrkaanges
ogiltigförklaring eller skadestånd. Här åsyftas preskriptionsreglema som
finns intagna i 40-42 §§ anställningsskyddslagen och i korthet inne-som
bär arbetstagaren inom vissa frister skall underrätta arbetsgivarenatt om

han förhar avsikt yrka ogiltigförklaring eller skadeståndatt att samt att
frister också skall iakttas för väckande talan.av

Om arbetsgivaren åsidosätter sin skyldighet lämna berörda uppgif-att nu
så förskjuts enligt 40 och 41 §§ utgångspunkten för preskriptionsfris-ter
Om fullföljdshänvisningen i uppsägningsbeskedet otydlig likställsten. är

situationen med fullföljdshänvisning helt utelämnats prop. 19818271att
127.s.

Nästa krav lagen i fråga innehållet arbetsgivarenärupptarsom attom
skall arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning ellerange om

det krävs anmälan för företrädesrätt skall kunna gällan-samt att görasatt
de. Bestämmelsen knyter till reglerna företrädesrätt till återan-an om
ställning i 25-27 §§ anställningsskyddslagen. fårVi i fråga dessa be-om
stämmelsers materiella innehåll hänvisa till avsnitt l7.4.3.

I 9 § anställningsskyddslagen finns bestämmelse föreskriveren attsom
arbetsgivaren skyldig på arbetstagarens begäran deär att omstän-uppge
digheter åberopas grund för uppsägningen. Om arbetstagaren såsom som
begär skall uppgiften skriftlig.vara

Arbetsgivaren alltsåhar ingen omedelbar skyldighet motiveraatt ett upp-
sägningsbeslut. För sådana skäl lagligen skall behöva krävs ini-att anges
tiativ från arbetstagaren.
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I förarbetena prop. 1973129 130 i anslutning till denna bestäm-sägss.
melse det i allmänhet intressetorde för arbetstagaren fåatt attvara av
reda på grunderna för uppsägningen. Särskilt viktigt dettaanses vara om
arbetstagaren föra talan uppsägningsbeslutet. Det kan emel-att motavser

ocksålertid inträffa, i förarbetena, förgrunden uppsäg-attmenar man
ningen helt klar dåoch det skulle pinsamt för arbets-är närmastatt vara

få uttryckligt besked den punkten, särskilt beskedettagaren att ett om
lämnas skriftligen. I förarbetena därfördras slutsatsen arbetsgivarenatt
inte ovillkorligbör ha skyldighet skriftligt besked grundenatten ge om
för uppsägningen.

arbetstagaren detta förAtt delges grunderna uppsägningen kansätt
blikomma betydelse vid eventuell domstolsprövning prop.att av en

1973129 130. Det nämligen arbetsgivaren inte iänatt annats. anses
fall fårsärskilda i domstolen åberopa några omständigheter deutöver

i sådan skriftlig uppgift i 9omtalasangettssom en som

I förarbetena uttalas intedock det bör ställas alltför kravsträngaatt
arbetsgivaren domstolen betraktar vad grunder inär angetts ettsom som
besked enligt 9 allmänhet arbetsgivarenI bör i domstolsprocessen
kunna belysa kortfattat besked grunderna för uppsägningett om en ge-

framdra ytterligare detaljer. Däremot torde han princip inteattnom som
kunna åberopa helt grund den har i beskedet.än angettsen annan som
Han torde dock kunna anföra sådana omständigheter har inträffatsom
eller han har fått kännedom under uppsägningstiden prop.som om
1973129 130.s.

Betydelsen i 9 § iregeln domstolsprocess har varit föremål förav en ar-
betsdomstolens prövning flertali fall AD 1974 197657, 44,ett nr nr
1977 16 23,1980och 42, 1981 lll, 1983 nrl89, 1984nr nr nr nr
119, 1987 1989 42 och 102.nr nr

1 rättsfallet 1989 102 9AD i anslutning till § händelsesägs attnr en som
måstetillmätas viktavgörande eller självständig betydelsevid bedömningstor

uppsägningsfrâgan inte kunna åberopas efterhand,bör i det vill isägaav
1991domstolsprocessen. IAD 83 bekräftas också arbetsgivarenattnr som

interegel kan få anföra försandra omständigheter saken till idomstol,om
fall inte dessa omständigheter heltandra slag deär änvart annatom av som

tidigare har anförts.

I föregåendedet har behandlats verkan skriftligaden uppgifter enligtsom
9 § kan få i domstolsprocess. Det dock ocksåkan tänkas atten en ar-
betsgivare anmaning skriftlig uppgiftlämna grundenvägrartrots att om
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för uppsägningen. För det första står då klart han kan bli skadestånds-att
skyldig. Men arbetsgivaren kan enligt det tidigare nämnda rättsfallet AD
1991 83 också drabbas oklarheter i fråga vilka omständighe-attnr av om

före rättegången åberopats förgrunder uppsägningen gårter som utsom
honom. I rättsfallet blev följden sådantöver ett attav resonemang ar-

betsgivaren, inte förmått visa han påståttvad sig muntligen fram-hasom
fört till måletarbetstagaren, i inte tilläts åberopa vissa tillgrunder stöd
för uppsägningen.

Enligt 10 § skall uppsägningsbesked lämnas till arbetstagarenett person-
ligen. Om detta inte skäligt kräva får uppsägningen i stället sändasär att
rekommenderat till arbetstagarens kända adress. Enligt paragrafenssenast
andra stycke uppsägning ha skett arbetstagaren fått delnäranses av upp-
sägningen. Om uppsägningen sker översändande rekommende-genom av

försändelserad uppsägningen ha skett tio dagar efter det brevetattanses
lämnades till för befordran. Sker uppsägningen under arbetstaga-posten

tiden förlängas.kansemesterrens

När det gäller avskedande finns bestämmelser demotsom svarar nu ge-
nomgångna reglerna för uppsägning.

Enligt 19 § anställningsskyddslagen skall avskedande skriftligt.ett vara
Det skriftliga beskedet skall också innehålla uppgift vad arbetstagarenom
har iaktta för det fall han vill ogiltigförklaringyrka eller skadestånd.att

19 § framgår vidareAv arbetsgivaren skyldig på begäranäratt att uppge
omständigheter åberopasde förgrund avskedandet. Uppgiftensom som

skall skriftlig arbetstagaren begär det. I 20 § finns reglervara attom om
avskedandebeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen eller under
viss förutsättning sändas i rekommenderat brev m.m.

19.4.3.2. Avslutande tidsbegränsade anställningarav

Avtal tidsbegränsad anställning får träffas i de situationer iom som anges
sådant5 I anställningsavtal alltsåkan slutpunkten för anställningenett

anges.

Om arbetstagare §har anställts med stöd 5 inte kommer fåattsomen av
fortsatt anställning anställningen upphör skall arbetsgivaren enligtnär

§l5 arbetstagaren besked detta minst månad före anställnings-ge om en
tidens utgång. Rätten till sådant besked förutsätter dock arbetstagarenatt

varithar anställd hos arbetsgivaren månadertolv de tvåän senastemer
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inteåren. Om anställningen så kort besked kan lämnas månad iär att en
anställningen börjar.förväg skall beskedet lämnas när

enligt § särskilda regler för säsongsanställda. OmVidare gäller 15 en ar-
arbetsgivaren måna-varit säsongsanställd hosbetstagare änsom mer sex

åren få fortsatt säsongsanställ-de två inte kommerder under attsenaste
föreskrivs nämligen arbetsgivarenvid den börjanning säsongens attnya

minst månad innanarbetstagaren besked detta denskall sä-om en nyage
börjar.songen

anställning alltsåSkyldigheten lämna besked vid tidsbegränsad gälleratt
förutsättningenviktiga arbetstagaren har varit anställd hosunder den att
längre tid. Mera kortvariga tidsbegränsade anställning-arbetsgivaren viss

från tillämpningsområdet. Vidare förutsättsandra 0rdundantas medar
kvalifikationstiden uteslutande har bestått i anställ-enligt förarbetena att

och sålunda inte till någonning för viss tid, viss eller visst arbetesäsong
1973129 252.del i tillsvidareanställning prop. s.

kvalifikationstiden inträderuppnått erforderligaNär arbetstagaren den en
förutsättninglämna besked. Såsom gäller därut-ovillkorlig skyldighet att

förhållandena varit sådana arbetstagaren kun-exempelvis inteöver attatt
anställningen skulle fortsätta.räkna mednat att

likgiltigtvidare det det grundHär bör anmärkas äräratt om av ar-
följd arbetsbristpersonliga förhållanden eller tillbetstagarens av som

skyldigheten lämnaanställning inte kan erbjudas; besked gällerfortsatt att
situationema. Grunden för åtgärden kan likväl betydelsei båda vara av

återanställning.tillför arbetstagarens rätt

ordningsföreskrifter kan föranleda allmäntReglerna i 15 § utgör som
medförskadestånd de inte följs. En underlåtenhet lämna beskedattom

anställningen övergår i tillsvida-inte tidsbegränsadeemellertid denatt en
intejämför 6 §. Om arbetsgivare iakttar reglerna kanreanställning en

skadeståndsskyldighet bli ålagd ekono-allmänhan dock utöver att utge
månads lön eftermisk ersättning till arbetstagaren motsvarande an-en

ställningens upphörande.

arbetsgivarensl rättsfallet AD 1977 71 har därvid uttalats besked harattnr
funktion uppsägning; dess syfte bereda arbetstagarenär attsamma som en

möjlighet skaffa Om underrättelsesker för eller inte allsarbete.att annat sent
i princip bestämmasefterbör, menadedomstolen, ersättning grundersamma

gått mistede vilka tillämpas arbetstagare uppsägningstid.när omsom en
1987rättsfallet AD 63 framgår brottdet tidigare berördaAven att motnrav
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15 § enligt arbetsdomstolens medför skyldighetmening betala ekono-atten
miskt skadestånd månadmotsvarandelön för efter det den tidsbegrän-atten
sadeanställningen upphörde.

det föregåendeI har utgångspunkten i första hand varit slutdag föratt en
anställningen har avtalats mellan Under tidsbegränsade anställ-parterna.
ningar enligt § faller5 emellertid också avtal vilkas varaktighet är mera
obestämd, exempelvis avtal vikariat under arbetstagaresom en annan
sjukdom. Vid bedömningen besked skall lämnas i sådana fall tordenärav
arbetsgivaren få sannolikhetsbedömning hur långgöra tid anställ-en av
ningen kan pågå. Väntar han alltför längeväntas och lämnar besked för

riskerar han skadeståndsskyldighet han inte skjuter upphöran-sent om
Överlappningdet. sådana skäl har nämligen godtagits. I all-störstaav

mänhet har arbetsgivaren dock anledning lämna beskedet så hanatt snart
någonmed säkerhet kan bedöma tillgången på fortsatt arbete jämför lag-

rådets uttalande i 19818271 166, i vilket departementschefenprop. s.
instämde, 172, 1973129 253.samts. prop. s.

Ovan har berörts reglerna besked ovillkorliga och konse-äratt attom
kvensen uteblivet besked kan bli arbetsgivaren skyldigett ärattav att

ekonomisk ersättningäven under månad efter anställningensutge en upp-
hörande. Det ibör anslutning härtill framhållas det med hänsyn tillatt
viss arbetsrättslig reglering kan bli svårt för arbetsgivarenannan att utan
ekonomiska uppoffringar följa reglerna besked.om

16I § anställningsskyddslagen beskedet enligt 15 § skallsägs att vara
skriftligt. Vidare beskedet skall innehålla uppgift vad arbets-attanges om

har iaktta för det fall arbetstagaren vill föra talantagaren att att attom
anställningsavtalet skall förklaras gälla tills vidare eller yrka skadestånd
för brott 4 § första stycket anställningsskyddslagen. Det skall ocksåmot

arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning och huru-anges om
vida anmälan krävs för företrädesrätten skall kunna gällande. Iatt göras
16 § föreskrivs också beskedet skall lämnas till arbetstagarenatt person-
ligen eller, detta inte skäligt kräva, sändas i rekommenderatär attom
brev till arbetstagarens kända adress.senast

Det kan lagen inte tillförts någranämnas särskilda regler vid vil-att om
ken tidpunkt skyldigheten lämna besked skall fullgjord jämföratt anses
10 §. Det uttalas härvid i motiven allmänna rättsgrundsatser del-att om
givning rättshandlingar avtalspart avgörande och nå-ärgentemotav att

särskild reglering inte behövlig.ansettsgon



199332SOUProcedurregler560

provanställningarAvslutande19.4.3.3. av

påanställningenvillinteeller arbetstagare,arbetsgivare,Om att proven
6 § beskedskall enligtgåttprövotiden harfortsätta efter detskall utatt

utgång. Om inteprövotidensvid görtilllämnas senast manmotparten
tillsvidareanställning.ianställningenövergårdetta en

alltså heltvaltlagstiftarenprovanställningar haravslutandeVid enav
finns såledesanställningar. Dettidsbegränsadevid andralösning änannan

inträ-iakttas. Däremotform skallskriftligföreskrifternågrainte attom
föreskriven tid.inomlämnasbesked intemateriell rättsföljdder omen

nödvändigtdet inte19818271 124uttalas prop.motivenl ansettsatts.
lämnar be-denskall iakttasviss formregelinföra att av somatt enen om

förtid eller avslutasiprovanställning skall avbrytassked utanattom en
vill undvikaarbetsgivaretillsvidareanställning. Enövergå i attsomatt en

emellertidtillsvidareanställning harövergå iprovanställning skall enen
verkligenarbetstagarenbevisningintresse säkrastarkt attattett omav

såupphöra ochanställningen kommer sätt,fått beskedhar när attom
skriftlig form kommerdeti förarbetena, kan attattantasmanmenar

håller sig undanföreskrift. Om arbetstagarensärskildocksåiakttas utan
sändaanställningsförhållandetsäkrast brytaarbetsgivarenkan attgenom

prop.vanliga adresstill arbetstagarensrekommenderat brevbeskedet i
19818271 124.s.

reglerformella19.4.3.4. Andra

vissaockså innehålleranställningsskyddslagenvill vi pekaHär bara att
måsteiaktta. Arbetstagarenharprocedurregler arbetstagaren att en-som

i åtnjutandeför kommaföreträdesrättanspråk§ anmälanligt 27 att av
särskildaanställningsskyddslagen§§enligt 40-42Vidare gällerdenna.

främst berör arbetstagarensjälvklarhetmedpreskriptionsregler som
kan framställauteslutande arbetstagareneftersom det ärnästan an-som

företrädes-Preskriptionsreglema och kravetlagen.språk med stöd av
22..avsnitt 17. ochsammanhang seirättsamnälan vi annattar upp
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19.4.4. Utländska förhållanden

19.4.4.1. Norden

lDanmark kan anställningsavtalct ingås forrnlöst. Några formkrav i sam-
band med uppsägning personliga skäl finns inte heller.en av

På anställningsskyddets område har Norge lagstiftning i fleraen som av-
seenden påminner den svenska. I likhet med vad gäller i Sverigeom som
kan anställningsavtal ingås fonnlöst. I vissa kollektivavtalett har bestämts

anställningsavtal skall ingås skriftligen.att Bestämmelserna i sådanautgör
fall ordningsföreskrifter. Vid avslutande anställning på arbetsgiva-av en

initiativ gäller uppsägningen skall skriftligtatt göras innehållarens och
vissa upplysningar frister Grunden för arbetsgivarens åtgärdetc. be-om
höver inte Arbetstagaren har dock krävarätt skriftligt beskedanges. att
på den punkten. Om arbetsgivaren underlåter efterkomma arbetstaga-att

begäran bli underrättad vad gäller grundenatt kanrens detta tillmätasom
reella rättsverkningar i domstolsprocess. Arbetsgivarens eventuellaen

dock intevägran är omedelbart sanktionerad. Om skälen skriftli-angetts
utesluts inte andra grunder åberopas i domstolsprocessen,attgen imen

regel kommer domstolen då ställa högre krav bevisning frånatt ar-
betsgivarens sida än annars.

I likhet med övriga nordiska länder kan i Finland anställningsavtalet ingås
fonnlöst. Det finns dock regel vardera avtalsparten skyldigatt ären om

begäran den andra skriftligtatt intyg departen avtaladeettge om
villkoren, anställningsavtalet ingåtts muntligt, och avskriftom en avta-av
let det ingåtts skriftlig. Vid uppsägningen skall denna delgesom arbetsta-

personligen eller sändas till honom Arbetsgivarengaren skall påpost.per
begäran dröjsmål meddela arbetstagaren grunderna förutan uppsägning-

Brott lagbestämmelsema intekan medföra ogiltighet.moten.

19.4.4.2. EG- och EES-rätt

l kommittédirektiven EG-direktivomnämns behandlar arbetsgi-ett som
skyldighet informera arbetstagarna villkoren föratt anställ-varens om

ningskontraktet eller anställningsförhållandet 91533EEG. Direktivet
omfattas inte EES-avtalet.av

l detta direktiv föreskrivs arbetsgivaren skyldig lämna informa-äratt att
tion till nyanställd arbetstagare bl.a. villkorde skall gällaen om som



SOU 199332Procedurregler562

in i tio olikaUpplysningsplikten delas punkter ochmellan parterna. avser
personuppgifter, tjänstetitel eller arbetsuppgifter,arbetsplatsen,parternas

semesterförmå-anställningen,eventuell tidsbegränsningtillträdesdag, av
tillämpligt kollektivavtal.lönevillkor, arbetstid ochuppsägningstid,ner,

exempelvis i anställningskon-skriftligen,Informationen skall lämnas ett
två månader från tillträdet. Vi fin-anställningsbevis, inomellertrakt ett

innehållet i direktiv. Det böranledning utförligt referera dettahär attner
på officiellreferat inte grundar sigframhållas dettadå översätt-att en

ning.

Artikel l
definierat enligt inhemskaregler.gäller för arbetstagareDirektivetl . för anställningsförhållandenskall gällabesluta direktivet inteMedlemsstaternakan2. att

anställningsförhållandendär arbetstidenintemånadeller förkortareär änsom en
direktivet bl.a. inte skallocksåbeslutasöverstiger åtta timmar vecka. Det kan attper

det föreligger objektivatillfällig ocheller särskild karaktärför arbetegälla omav
grunder för undantag.göraatt

2Amkçl
upplysningar till arbetstagare deskyldig lämna vii-Arbetsgivarenl är mestatt omen. förhållandena i anställningen.sentliga

uppgifter.följandeinnehållai fall2. Informationen skall vart
identitet,a parternas

huvudsaklig arbetsplats,upplysningfinns någon fast ellerdet inteb arbetsplatsen;om
arbetsgivarenshemvistflera olika platserocharbetararbetstagarenattom

tjänstetitelyrkesbenärnningeller elleri arbetstagarensc
beskrivning arbetetkortfattad karakteristik eller aven

anställningsavtaletgällerdatum från vilketd det
förväntadevaraktighettid anställningensvid anställning för begränsade

till eller, omöjligthar detbetald arbetstagaren rätt ärf längden attsemester omsomav
sådanprinciperna för tilldela och bestämmaupplysningama lämnas,detta när attange

semester
arbetsgivaren iaktta anställ-skalluppsägningstider arbetstagarenoch närdeg som

omöjligt detta upplys-detningsförhållandet skall upphöraeller, närär att angeom
uppsägningstidemaförningarna principerna bestämmalämnas, att

för beräkning denbetydelseandrakomponenterh begynnelsegrundlön, är av avsom
intervaller lönenupplysning med vilkahar tilllön arbetstagaren rätt ut-samt omsom

betalas
i normal arbetstid dag eller veckaperper

förekommandej i fall,
arbetsvill-arbetstagarenskollektivavtal reglerari hänvisning till det eller de som

ellerkor,
utanför verksamheteningångetkollektivavtaldet sig ärrör ett avom somom

institutionhänvisning till det eller deninstitutioner,särskilda eller somorganorgan
ingått avtalet.

i förekommande fallupplysningar-nakani f, g, h och i omnämndaDe punkterna
författningar eller kollektivavtal.hänvisning till lag, andramedersättas en

Artikel å
månadereftertvåUpplysningama enligt artikel 2.2 skall till arbetstagaren1 senastges. Informationen kan i formbörjat utföras i anställningen.det arbeteatt ges av

ochellerskriftligt anställningsavtala ett
ochellerskriftligt anställningsbeskedb ett
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flerac eller skriftliga dokument under förutsättning dessadokument iett att ett av
fall innehåller samtliga de upplysningar i artikel 2.2 undernämnts punk-vart som

b,a, c, d, h ochterna
2. Om inte något de under l angivnadokumentenlämnastill arbetstagareninomav

fristen. skall arbetsgivaren två månaderefter det arbetebörjat utföras i stäl-senast att
let arbetstagaren skriftlig förklaring undertecknad arbetsgivaren,vilken ige en av

fall skall innehålla ide artikel 2.2 föreskrivna uppgifterna. Om det eller de undervart
l angivna dokumenten barainnehåller del de nödvändiga upplysningama, skallen av
den skriftliga förklaringen enligt det första stycket innehålla resterandeuppgifter.

3. Om anställningsförhållandetupphör inom frist två månaderefter det arbeteen attav
har börjat utföras i anställningen,skall arbetstagarenfå de i artikel 2 och 3 nämnda
upplysningar-na vid utgången dennatid.senast av

Artikel 4
Om1 arbetstagarenskall utföra sitt arbetei land eller i andra länder denänett annat. medlemsstat, lagstiftning eller praxis gäller för anställningsförhållandet, skallvars
det artikeleller de i 3 Omnämndadokumentenöverlämnastill arbetstagarenföre avre-

ioch fall innehålla följande upplysningar.vartsan
a Arbetets varaktighet i utlandet.
b Den valuta lönen skall utbetalassom

I förekommandec fall traktarnents-och naturaförmåner förknippadeär medsom
utlandsvistelsen.
d förekommandeI fall villkoren för återresatill hemlandet.

2. De under punkten l b och c omnämndaupplysningarna kan i förekommande fall
hänvisningmed till lag, författningarersättas andra eller kollektivavtal.en

3. Punkterna l och 2 i artikeln gäller inte, varaktigheten arbetetutanför det landom av
lagstifming eller praxis gäller för anställningsförhållandet, kortare må-är änvars en

nad.

Artik l
Arbetsgivaren skall vid varje ändring de i artikel 2.2, och artikel 4.1, angivna för-av
hållandena fortså möjligt och månadefter det datum då ändringen trä-senastsom en
der i kraft, arbetstagaren skriftligt meddelande ändringen.ettge om

2. Det under punkten l angivna skriftliga meddelandet inte obligatoriskt änd-är om
ringen grundar sig på ändring i de lagar, författningarandra eller kollektivavtal, som
de i artikel 3 Omnämndadokumenten, i förekommande fall kompletterademed upp-
lysningar enligt artikel 4.1, hänvisar till.

Artikel Q
Direktivet berör inte nationell lagstifming eller praxis i fråga om

anställningsavtaletsform- bevisregler berör anställningsavtaletsexistensoch innehållsom-- gällande processuellaregler.-
Artikel Z
Direktivet förhindrar inte medlemsstaterna använda införaeller lagareller andraför-att
fattningar förmånliga för arbetstagarna,är eller främjar eller tillåtersom mer som an-
vändning överenskommelser förmånliga för arbetstagarna.ärav som mer

Artikel 3
Medlemsstaternaskall i sinanationella rättsoadningarinföra nödvändigabestämmel-

för varje arbetstagare, hansrättigheter enligt direktivet harattser attsom anser
lcränkts,skall kunna hävdadessarättigheter inför rättsliga instanser, eftereventuellt

först ha fått saken införprövad andrakompetentamyndigheter.att
2. Medlemsstatemakan föreskriva, möjligheterna få sakenprövad enligt punktenatt att

skall1 beroende arbetstagareni förväg anmäler sakenför arbetsgivaren,attvara av
och denne inte inom frist 15dagarefter anmälan.svarar en av
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Kravet på i förväg anmälasakengäller dock under inga omständigheterde iatt artikel
4 Omnämndafallen eller för arbetstagare har tidsbegränsatanställningsavtal,ettsom
eller för arbetstagare inte omfattas eller flera kollektivavtal rörsom ettav som an-
ställningsforhållandet.

Artikel
1 Medlemsstaternaskall ha införlivat direktivet utfärda lagar eller andraför-attgenom. fattningar den 30juni 1993eller datum ha tillsenast att senast settgenom samma att

arbetsmarknadens har antagit bestämmelser direktivet, i vilketparter motsom svarar
fall medlemsstaterna förpliktade vidta åtgärderär nödvändiga för vid varje tid-att
punkt kunna det resultat krävs enligt direktivet. Medlemsstaternaskallgarantera som
underrättakommissionen detta.om

2. För såvitt gäller anställningsförhållanden vidgäller ikraftträdandet skall med-som
lernsstatemavidta nödvändiga åtgärderför säkra, arbetsgivare den arbets-att att ger

begärdet, och två månaderefter det arbetsgivarenmottagittagare senastsom att en
sådanbegäran,det eller dei artikel 3 Omnämndadokumenten, i förekommande fall
efter komplettering enligt artikel 4.1.

3 När medlemsstaternavidtar de under punkten angivna åtgärdernal för införlivaatt. åtgärdernaskall innehålla hänvisning till direktivet, eller såskall offentlig-det viden
görandet sådanhänvisning. Närmare regler för sådanhänvisning fastställsgesen en

medlemsstaterna.av
4. Medlemsstaternaskall underrättakommissionen åtgärderde vidtagits medom som

anledning direktivet.av

Direktivet inte genomfört i alla EG-stater. Somär ännu exempel kan
Danmark. Här lagstiftningsärendenämnas under handläggningär ochett

lag information anställningsvillkor, skall EG-en ny om motsvaraom som
direktivet, kommer under våren 1993.att antas

åtaganden19.4.5. Sveriges internationella

ILOs konvention uppsägning anställningsavtal hindrar arbetsgiva-om av
från arbetstagare innan arbetstagaren har fått tillfällesägaattren upp en

försvara sig. Regeln gäller i falldet där den tilltänkta uppsägningenatt
personliga omständigheter. Arbetstagarensrör dock inte ovillkor-rätt är

lig, gäller under förutsättningen det kan begäras arbetsgivarenutan att av
han arbetstagaren tillfälle till bemötande. I den rekommendationatt ger

knuten till konventionen finns vissa kompletterandeär bestämmelsersom
reglerar själva förfarandet vid uppsägning. Det finns bl.a.som en en re-

kommendation arbetsgivaren kan samråda med arbetstagar-säger attsom
innan han fattar slutligt beslut uppsägning irepresentanter ettnas ettom

individuellt fall. Arbetstagaren bör enligt rekommendationen också un-
derrättas skriftligen uppsägning och dessutom ha möjlighet be-attom en

skriftlig förklaring från arbetsgivaren uppsägningengära grundarnären
sig på personliga skäl.
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överväganden19.5. förslagoch

19.5.1. Inledning

Enligt våra direktiv vi försöka förenklaskall det arbetsrättsliga regelver-
ket. Vidare uttalas i direktiven förskjutastyngdpunkten bör från detatt

förfarandetformella till reglemas materiella innehåll. Vad sagtssom nu
den rikhaltiga floranberör ganska procedurregler finns i anställ-av som

ningsskyddslagen. Direktiven ocksåuttalar den enskilde skall fåatt en
möjlighet sin hörd i förhandlingssarnmanhang. När det gäl-göra röstatt

förfarandet inför uppsägningarler på grund arbetsbrist frågandenärav
särskild betydelse. Det kan också påpekas det i direktiven framhållsattav
förhandlingsskyldighet §enligt ll medbestämmandelagen bör gällaatt

alla fackliga organisationer har medlemmar på arbetsplat-gentemot som
de har kollektivavtal eller inte.oavsettsen om

Vi vill redan inledningsvis framhålla vad i direktivenatt som anges om
möjligt, förenkla reglerna har föranlett efterpunktatt, attom oss

igenompunkt alla procedurregler i Slutsatsemalagen. dennaav ge-
nomgång redovisaskommer i detta avsnitt. Vi vill dock förutskickaatt att
vi i funnitallt väsentligt har lagens formella bestämmelser mångaatt
gånger sådan betydelse avreglering inte framstått moti-är attav en som

alltverad. I väsentligt har därför valt behålla de procedurregleratt
finns i lagen och oftast vilar grundtanken stärka denattsom som en-

skilde arbetstagarens rättsskydd. Eftersom förenklingsaspekten så tydligt
i förgrundenhar ställts i direktiven har dock inte låtit nöja medoss

denna slutsats. Det finns alldeles tydligt uppfattning denatten om nu-
varande anställningsskyddslagen på flera punkter svârtillgänglig. Viär
har därför gjort försök disponera lagen för så prövasättett att attom

det möjligt finna utformning,pedagogisk särskiltär närattom en mer
det gäller de diskuterade procedurreglema. Det också viktigtär attnu se
vad remissinstansema förkan ha uppfattning i denna del. Den ärsom van

hantera anställningsskyddslagen kommer naturligt inte kännaatt attnog
sig hemma i våra förslag eftersom flera innebärde punkter en annor-
lunda uppläggning nuvarande lag. Vi kommer också förorda vissaän att
förändringar den terminologi finns i anställningsskyddslagen seav som
vidare avsnitt l9.5.4..



566 Procedurregler SOU 199332

Vi också framhållavill här det våra direktivi finns andra intressenatt
inte så lätt låter sig förena med just kraven på förenkling. Som sagtssom

inledningsvis uttalas bl.a. den enskilde skall få bättre möjlighetatt atten
sin hörd i förhandlingssammanhang. Som framgåkommergöra röst att

vi det uttalandet bör leda till vissa ändringar i fråga förfa-attmenar om
irandet samband med uppsägningar på grund arbetsbrist och andraav

kollektiva åtgärder. Det tydligt vårt förslag i den delen kompli-kanär att
handläggningen exempelvis uppsägningar på grund arbetsbrist.cera av av

Vi har dock funnit enskildes måsteden rättssäkerhet ivägaatt tyngst
dessa delar.

förstVi kommer sådana procedurregler kan knytasägasatt ta upp som an
till förhållandende råder anställning skall påbörjas avsnittnärsom en
19.5.2.. Här kommer bl.a. föras diskussion skriftlig inforrna-att en om
tion EG-direktivetbakgrund det tidigare nämnda i det Iämnet.mot av

avsnitt vi sådana regler aktualiseras i samband mednästa tar attupp som
anställning avslutas avsnitt 19.5.3.. I den delen kommer vi bl.a.en m.m.
behandla varsel- och överläggningsregler formaliaregler i all-att samt

mänhet. I avsnitt 19.5.4. kommer vi bl.a. sammanfatta de slutsatser viatt
kommit fram till.

19.5.2. Procedurregler i med anställningsamband att en
påbörjas

19.5.2.1. Skriftlig information anställningsvillkorenom

Anställningsskyddslagen innehåller någrainte regler formen för ettom
anställningsavtal. Det finns inte heller regler anställningsbevis ellerattom
liknande i anställningskall samband med påbörjas. Iupprättas att en

lagstiftning finns dock exempel reglering frågor.dessaannan en av
Anställningsförordningen 1965601, gällerendast statligt regleradesom
tjänster, innehåller föreskrifter arbetstagare erhållabl.a. skallattom en

skriftligt bevis anställningen vissa förutsättningar.under Denett om nu
gällande 1991746 arbetsförmedling uthyrninglagen privat ochom av
arbetskraft innehåll.innehåller också regler liknande Här det sigrörav
dock det skall finnas skriftligt anställningsavtal- alltså inteatt ettom en-

bevis anställningsformendast anställning reglerar lönett samtom som-
och allmänna anställningsvillkor. bestämmelse i propositionDenna har en

föreslagitsavreglering arbetsfönnedlingsmonopolet bli Överfördom av
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till lag i prop. 1992931218. Bestämmelsen skallämneen ny samma en-
ligt förslaget straffsanktionerad. En arbetsgivare uppsåtligenvara som
eller oaktsamhet bryter regeln skriftliga anställningsavtal kanmotav om
dömas till böter.

Av betydelse i sammanhanget det tidigare EG-direktivetberördaär om
arbetsgivarens skyldighet skriftligen informera arbetstagare deatt en om
förutsättningar och villkor gäller för anställningen 91533EEG. Isom
direktivet finns föreskrifterdet i vissa delar påminner reglerna isom om
anställningsförordningen och den nuvarande arbetsförmedlingslagen.

Direktivet kan sammanfattas enligt följande se också avsnitt l9.4.4.2..
Arbetsgivaren skyldig informera nyanställd arbetstagare bl.a.är att en

villkorde skall gälla mellan Upplysningsplikten delasparterna.om som
in i tio olika punkter och personuppgifter, arbetsplatsen,parternasavser
tjänstetitel eller arbetsuppgifter, tillträdesdag, eventuell tidsbegränsning

anställningen, semesterfönnåner, uppsägningstid, lönevillkor, arbetstidav
tillämpligt kollektivavtal.och Informationen skall lämnas skriftligen,

exempelvis i anställningskontrakt eller anställningsbevis, inom tvåett ett
månader från tillträdet.

Även möjligheten införliva direktiv kollektivavtal alltjämtattom genom
fråga i medlemskapsförhandlingama kollektivavtaletär öppenen anges-

också medel införliva just direktivdetta finner vi det i dennaett attsom -
del ändå lämpligt lagstiftningsåtgärder. Vi vill alltsåövervägaattvara
föreslå lagregel utformas efter EG-direktivet,mönsteren som av som

grundläggande och väsentliga förhållanden bör klargöras iupptar som
skriftlig form. Genom bestämmelse detta slag kan eventuella oklar-en av
heter i anställningsförhållandet undanröjas påoch sitt kan sådansätt en
regel leda till klarhet det gäller bedöma innehållet i anställ-större när att
ningsavtalet. Detta får fördel för bådatill Samtidigtparter.anses vara
kan skriftligaden handlingen blikomma betydelse vid eventuellatt av en
tvist innehållet i anställningsavtalet. införaAtt krav i denna del kanettom

ocksåalltså leda till krav på arbetstagarenstörreett att motreagera
felaktighetereventuella i lämnad infonnation. Passivitet från arbetsta-en

sida i fråga innehållet i informationen fåkan saklig bety-garens om en
delse.

Vi har funnit det lämpligt knyta lagbestärnrnelser området tillattvara
anställningsskyddslagen. fårDet med direktivetstämma överens attanses
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tillämpningsområdet.detta begränsa Enligt vårsätt mening detär
lämpligt regeln utformas skyldighet för arbetsgivaren in-att attsom en
formera arbetstagaren de villkor skall gälla i anställningen. Viom som

dock lagtexten inte behöver med föreskrifter i vilkenatt tyngasmenar om
handling sådana information skall Om informationen lämnasen ges. ge-

skriftligt anställningsbevis, skriftligt anställningsavtal iellerett ettnom
någon skriftlig handling inte avgörande betydelse. Arbetsgi-ärannan av

får själv välja informera.skriftligen Denna bedömningsättet attvaren
vid skadeståndsansvar. I praktiken kommer arbetsgivaren kunnagörs att

blanketteranvända eller andra mallar förenklar proceduren.som

För i detalj hur lagregeln bör vi först in-att ta ut attmera upp se menar
formationen skall lämnas månad efter det börjatarbetesenast att ut-en
föras i anställningen. Skyldigheten information bör endastatt ge avse an-
ställningar viss varaktighet. Inforrnationsskyldighet bör därför inteav
omfatta anställningar kortare månad. Informationen bör in-är änsom en
begripa följande punkter.

Partemas och adress, anställningens tillträdesdag densamtnamn ar-
betsplats anställningen.med Den anställdes arbetsuppgifter,som avses
yrkesbenärnning eller tjänstetitel. Om anställningen gäller tills vidare,
för begränsad tid eller provanställning. Vid anställning tills vida-är en

de uppsägningstider gäller. Vid anställning för begränsad tid,re, som
anställningens slutdag eller de förutsättningar gäller för anställning-som

upphörande. Vid provanställning, prövotidens längd vadsamtens som
gäller i fråga förlängning prövotiden och avbrytande i förtidom av av
provanställningen Begynnelselön semestervillkor.och Tillämpligt
kollektivavtal. rättigheterDe och skyldigheter i övrigt följersom av
denna lag, inte den anställde förklarar han avstår från den infor-attom
mationen.

De nämnda punkterna bör alltså in i lagtexten. Vi kommer itasnu spe-
cialrnotiveringen utveckla varjeunder punkt.närmare sägsatt var som
Har kan allmänt den beskrivna inforrnationsskyldigheten enligtattanges
vår mening i huvudsak uppfyller syftet EG-direktivet.med Det dockär
klart vi utelämnat vissa detaljer och kompletterande lagstiftningsåt-att att
gärder kan bli nödvändiga. En metod då kan diskuteras iär attsom en
bilaga till anställningsskyddslagen de kompletterande regler kange som

erforderliga för uppfylla direktivets krav i alla dess detaljer. Viattanses
vill i detta också peka avvikelser frånsammanhang regeln in-att om
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formationsskyldighet enligt våra förslag skall kunna bestämmas genom
kollektivavtal, förutsättningunder avtalet inte innebär mindre för-att
månliga EG-direktivet.regler Genom sådanän regel anvisas alltsåen en

förmetod det lämpligt införliva direktivetpröva ärparterna att attom
kollektivavtal. Alltjämt kvarstår dock den invändningen degenom att

svenska kollektivavtalen inte den karaktären de förär närvarandeattav
generellt kan godkännas medel införliva direktiv. Detensamt attsom
finns dock skäl följa utvecklingen.att

Om vårt framlagda förslag leder till lagstiftning bör kravet på skrift-nu
liga anställningsavtal i arbetsförmedlingslagen kunna avskaffas, liksom
den straffsanktion har föreslagits på området.det Kravet anställ-som
ningsbevis enligt anställningsförordningen behöver då inte heller behållas.
Denna slutsats har för övrigt LOA-utredningen också redovisat i be-
tänkandet Enklare regler för SOUstatsanställda, 199260.

Övrigt19.5.2.2.

I detta avsnitt vi kortfattat sådana procedurregler enligttar upp som nu-
varande lagstiftning kan betydelsesägas anställningsavtalnär ettvara av

ingås.skall

Enligt 28 § anställningsskyddslagen ligger det den arbetsgivare ärsom
bunden kollektivavtal och träffar avtal tidsbegränsad anställ-av som om
ning underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationenatt snarast

anställningsavtalet. Denna bestämmelse infördes 1982 årsom genom an-
ställningsskyddslag slags kontrollregel i samband medsom en att ut-man
vidgade möjligheterna träffa avtal tidsbegränsade anställningar.att om
Vid införandet bestämmelsen eftersträvade anknytning tillav man en
medbestärnmandelagens regler prop. 198182 53, och det är att note-s.

till underrättelse tillkommerrätten endast kollektivavtalsbärandeattra
organisation.

Genom regeln arbetstagarorganisationema få möjlighet iavses att etten
tidigt skede anställningen ställning till tidsbegränsningen kor-ta ärav om
rekt eller det finns skäl invändningar dengöra ochattom mot ytterst
kräva anställningen förändras så den gäller tills vidare.att Arbets-att
tagarorganisationen har också möjlighet fortlöpande följa före-att mer
komsten olika anställningsformer och i kraft sin allmänna förhand-av av
lingsrätt enligt medbestämmandelagen därav föranledda frågor tillta upp
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behandling arbetsgivaren 19818271med prop. 53. Det kan anmär-s.
kas underrättelseskyldigheten alla tidsbegränsade anställningsav-att avser
tal och den således inte begränsad till just den utvidgning,är nämligenatt
i fråga provanställning och visstidsanställning vid arbetsanhopning,om

år 1982.skeddesom

Den behandlade bestämmelsen sådan den bättre lämpar sig förär attnu
iin kollektivavtal mellan En lagregel kan inteatt tas parterna. anses mo-

tiverad. Enligt vår mening talar alltså inte tillräckligt starka skäl för att
behålla ibestämmelsen anställningsskyddslagen. För övrigt farms inte
skyldigheten lämna underrättelse 1974enligt års lag och endast detatt
förhållandet möjligheterna till tidsbegränsad anställningar utvid-att m.m.

något vårkan enligt mening inte motivera lagregel detgats anses en av
angivna slaget. I denna del vi alltså skälen för avreglering vä-attanser en

omständigheterde bestämmelsen grundar sig på.än Detyngreger som
önskar bestämmelseha den angivna innebörden fårparter som en av

alltså hänvisas till lösa den frågan kollektivavtal. Vi inteatt genom anser
heller den diskuterade avregleringen strider våra intematio-att motnu
nella åtaganden ILO se avsnitt 6.2.2. eftersom möjligheterna attgenom
träffa tidsbegränsade anställningsavtal ändå får tillräckligt starktanses
begränsade enligt svensk rätt.

I anställningsskyddslagen finns det vidare regel arbetsgiva-en annan som
kan skyldig beakta i samband med anställningsavtalatt att ettren vara

skall träffas. 32 § framgårAv nämligen den arbetsgivareatt som avser
anställa arbetstagare, någon har företrädesrätt till återan-näratt en annan

ställning i verksamheten, förhandlaskall med den berörda arbetstagaror-
ganisationen i ll-14 medbestämmandelagen. Dettasätt som anges
gäller också fråga uppkommer flera företrädesberättigadenär om vem av

skall få återanställning.som

Bestämmelsen påminner 29 § förhandlingsreglema i med-attom genom
bestämmandelagen åberopas. Det föreligger dock här skillnad mellanen
reglerna i 29 32 §§.och Därvid 29 § endast hänvisning tillutgör en
medbestämmandelagens regler och det alltså de för-är avgörsom om
handlingsskyldighet föreligger eller inte. Om arbetsgivaren inte förhand-
lar har han brutit medbestämmandelagen. Däremot slår 32 § fastmot att
förhandlingsskyldighet alltid föreligger någonoch prövning skall inte ske

den frågan. Om arbetsgivaren inte förhandlar i det läget bryter hanav
anställningsskyddslagen.mot
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32 § fackliga organisationenMotivet bakom den skall möj-är att ges en
lighet till insyn och kontroll företrädesrätten respekteras ochatt attav

Ävenåteranställning riktigt vi deterbjuds i denna delsätt. attett anser
förmotiverat med regel det möjligt arbetstagarsidanär gör atten som

uppnåskontrollera företrädesrättens efterlevnad. Detta syfte kan dock
innehåll 32 § har. stället bedömningenregel det I börutan aven av som

förhandling såsom exempelvis fallet inför uppsägningbehövs ärom en -
arbetsbrist vanligt ske enligt medbestämrnandelagensgrund sättav -
fackliga kontrollen får alltså bl.a. med stöd medbe-regler. Den utövas av

bestämmelser. då exempelvis bli frågastämmandelagens Det kan attom
viss nyanställningssituation verkligen viktigarebedöma utgörom en en

arbetsgivarensförändring verksamhet.av

fram fråga inför uppsägning-linje de förslag vi lägger i varsell med om
arbetsbrist avsnitt l9.5.3.2. vi dockpå grund se härutöverar av menar

arbetsgivaren vissa förutsättningar skall ha skyldighetunder attatt en-en
enskildaligt anställningsskyddslagen varsla de arbetstagare harsom an-

anspråk företrädesrätt och fackliga organisationer.mält deras Detta
skall ske arbetsgivaren nyanställa någon harnär överväger näratt annan

återanställning iföreträdesrätt till verksamheten, eller arbetsgivarenom
återanställa flera har företrädesrätt till återanställning.näröverväger att

till förfarandet iI övrigt får vi hänvisa avsnittet samband medrörsom
uttalanden iuppsägningar på grund arbetsbrist de vi special-görsamtav

motiveringen.

Procedurregler iakttas19.5.3. skall när ensom
anställning skall avslutas

19.5 Uppsägningar personliga skäl och avskedandenav.

Vi kommer först behandla varsel- och överläggningsreglema ochhär att
därefter reglerna skriftlighetom m.m.

utformning i sambandEn grundläggande tanke bakom varselreglemas
förhållanden,med avslutande anställningar grund personliga ärav av

organisationoch dennes fackliga möjlighetarbetstagaren attatt enge
samråda påverka arbetsgivaren innan han fattar definitivtmed och be-ett

anställningsförhållandet.slut angående
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Enligt vår mening fyller bestämmelsema varsel och överläggning in-om
för uppsägning viktig funktion. I flera fall torde reglerna kunnaen en
leda till situationen får allsidig belysning ochatt uppsägningen mer att en
aldrig behöver komma till stånd. Att viss händelse, enligt arbets-en som
givarens första bedömning bör leda till uppsägning, ändå inte skall få så
långt gående följder kan kanske stå klan för arbetsgivaren han fårom
distans till händelserna. Vid överläggning kan också missförstånden rena
och frågorandra klaras Det kan med andra ord till fördelut. anses vara
för båda det finns regler varsel inför uppsägningsbeslutparter att om

Detta bör enligt vår meningsynsätt ligga till grund förm.m. även en ny
lagstiftning. Vi har dock synpunkter på vissa detaljer i regelverket.

Nuvarande regler utgår från arbetsgivaren skall varsla såväl denatt en-
skilde dennes lokala organisation. Självfallet bör den enskildesom vars-
las. Men det kan i fråga detsättas nödvändigt haär regelattom en om
varselskyldighet i förhållande till organisationen.

Varselskyldigheten till organisationen grundar sig på äldre kollektivav-
talsbestämmelser. Det också efter sådanamönster avtal varsel-var av som
skyldigheten kom utformas på det skeddesätt 1974 årsatt som genom

Åmanskaanställningsskyddslag. Från den utredningen hade däremot, bl.a.
integritetsskäl, föreslagits varsel skulle lämnas till den fackligaav att 0r-

ganisationen endast medlemmen inte sig det.om motsatte

Skyldigheten varsla organisationen kan i viss mån innebäraatt anses en
byråkratisk omgång för arbetsgivaren. Han måste kontrollera och iom
vilken organisation den enskilde arbetstagaren medlem. Detär skulle
innebära förenkling varselskyldighet förelågendast i förhållandeen om
till arbetstagaren personligen. Att kravet varsel till den fackliga orga-
nisationen utmönstrades skulle dock kunna öka risken för rättsför-sägas
luster för den arbetstagare inte själv kan tillvara sina rättigheter.tasom
Ett medlemskap i facklig organisation måste också rimligen uppfattasen
så önskar bistånd just i fall exempelvisatt konflikt med arbetsgi-man av

Att den fackliga organisationen blir inkopplad kan dessutom ledavaren.
till oklarheter klaras och uppsägning elleratt drastiskut åt-att en annan
gärd inte behöver komma till stånd. Enligt vår mening talar övervägande
skäl för skyldigheten varsla den fackliga organisationenatt skall finnasatt
kvar. Denna slutsats ligger för övrigt väl i linje med den uppfattning som
vi har redovisat i fråga varsel till den fackliga organisationen iom en
återanställningssituation.
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längden varseltidema liksom i dagNär det gäller bör de olika be-vara
på det sig uppsägning eller avskedande. Förroende rör uppsäg-om om

gälla två och för avskedande vecka.ning bör veckor en

itill överläggning bör uppbyggd dag. Arbetstagaren ochRätten vara som
arbetstagarorganisation arbetstagaren tillhör alltså tillharden rättsom

överläggning. Beträffande arbetstagarorganisationen bör dock inte sär-
tillkommer lokal arbetstagarorganisation. Härskilt föreskrivas rättenatt

lagstiftaren liksom i delar den föreslagna lagen förhållaandrabör av nu
fackliga organisationsstrukturenneutral till hur den Detsig ärut.ser
till överläggning normalt kommersjälvfallet så rätten utövasattatt av

finns.lokala organisationen, sådanden om

förutsättning överläggning sådani skall för begärsLiksom dag atten vara
från Härtill vi angeläget iinom vecka varslet. det detattsenast en anser
för någon förhalning inte får komma till ståndlagtexten uttryck attges

Arbetsgivaren skall enligt huvudregelngäller överläggningen.detnär
få åtgärden förrän överläggningen har avslutats,inte verkställa men

tidpunkt då arbetsgiva-överläggningen skall avslutad vid densenastvara
sin åtgärd. syftet bör särskilt föreskrivasverkställa I det attavsett attren

vid den tidpunkten. Vid avske-överläggningen skall slutförd senastanses
medför i praktiken arbetstagarsidan omgående bör begäradande detta att

iåterkommer till dessa frågoröverläggning sådan önskas. Vi spe-om
cialmotiveringen.

arbetsgivaren vidta uppsägningenöverläggningama slutförda kanNär är
står fast vid uppfattningen sådan åtgärdeller avskedandet han att enom

dåmåste vidtas. Vi övergår till behandla de regler gällerattnu som upp-
sägning avskedande sker.eller

skriftligen. Uppsägnings-uppsägning skall skeEn eller avskedandeett
särskilda uppgifter.eller avskedandebeskedet skall innehålla vissa

Även muntligapå skriftlighet ordningsföreskrift.Kravet utgör upp-en
skriftlig formfår alltså rättsverkansägningar eller avskedanden även om

skadeståndinte iakttagits. Arbetsgivaren kan dock bli skyldig att utge om
iakttar skriftlighet.han inte kravet

ordningsföreskriftalltsåuppsägning skall ske skriftligenAtt utgör enen
vår mening klart lag-arbetsgivaren har iaktta. Enligt detäratt attsom

skriftli-stiftningen föreskriva så viktig rättshandling skall skebör att en
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Vi intehar alltså bort detta krav. Diskussionenövervägt har iatt tagen.
stället förts från utgångspunkter. Vi har då, i likhet med vadmotsatta som
varit fallet i tidigare lagstiftningsarbeten, diskuterat kravet skrift-om
lighet borde till forrnföreskrift påföljdmed muntligagöras atten upp-
sägningar inte får verkan. Detta krav skulle då kunna gälla föräven en
uppsägning från arbetstagarens sida. Den vinst därigenom skullesom
kunna uppnås kravet på skriftlighet på allvar ochär än störreatt togs att

olikauppträden slag mellan inte skulle kunna påstås ha inne-parternaav
burit uppsägning eller avskedande. Anställningen skulle ändå beståetten

skadestånd grundoch brott formaliaregler kunde då intemotav m.m.
heller dömas och skulle i omfattning kunna undvika oklarastörreut man
situationer.

Mot skriftlighetskravet till fonnföreskrift kan dock invändasgöraatt en
tvister där frågan gäller uppsägning skett eller inte ändå alltidatt om en

kommer kunna föras. Med renodlade formföreskrifter skulle tvistemaatt
kunna gälla huruvida innehållet i viss handling verkligen uppfylldeen
kravet på skriftlighet eller inte. Vidare måste lagstiftaren hitta regelen

täcker de fall då iaktta skriftlig form verkligenpartema utan attsom upp
varit anställningen skulle upplösas dåelleröverens att partenom ena
gjort sin uppfattning påklar otvetydigt Det kan nämligen intesätt.ett

rimligt under de förutsättningarna, kanske långtatt partvara en senare,
kan gällande anställningen består förbara forrnkravet integöra att att
uppfyllts. Här ocksåbör framhållas vi i avsnitt 20. föreslår regleratt som
går skadeståndssanktionen skall kunna ellerned bortfallasättasut att

vissaunder förutsättningar. Därigenom har vi anvisat medelett att
komma ifrån vissa negativa konsekvenser nuvarande lagstiftning.av
Sammanfattningsvis har vi inte funnit tillräckligtdet motiverat göraatt
kravet på skriftlighet vid uppsägning och avskedande till formföre-en
skrift.

Vi övergår till behandla frågan innehållet i det skriftligaattnu om upp-
sägningsbeskedet m.m.

finnsDet antal regler vilka uppgifter skall finnas iett ettsom anger som
uppsägnings- eller avskedandebesked och hur detta skall delges arbets-ett

8, 10, 19 och 20 §§. Här sigdet bl.a. beske-rörtagaren m.m. attom
det skall innehålla uppgifter de preskriptionstider gäller för denom som

vill angripa åtgärden uppsägningsbeskedet skall innehållasamtsom attom
upplysningar företrädesrätt till återanställning. De omständigheterom
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åberopas för uppsägningen avskedandetgrund eller behöversomsom
på arbetstagarens begäran.barauppges

Uppgifter fullföljd förbetydelse den enskilde arbetstaga-är störstaom av
möjligheter till sina rättigheter. Det intekan gärnaatt tarens vara

i fråga kravet i denna del. Denna bedömning för-komma utmönstraatt
inte föreslår vissaändras vi i avsnitt 22. ändrade preskriptions-attav
När uppgiften företrädesrättsanmälanregler. det gäller kravet ärom

också upplysning sådan betydelse för enskildesdenna den möjligheterav
tillvara sin den stå kvar. I de delar kravet på innehållet ibörrättatt ta att

avskedandebesked vad vår bedömning den-ärmotsvararett sagtssom nu
samma.

Den enda ändring vi vill förorda i denna del gäller vissa frågorsom som
har anknytning till arbetsgivarens skyldighet på arbetstagarens begäranatt

grunderna för uppsägningen eller avskedandet.uppge

avsnittI 19.4.3.1. har vi utförligt redogjort för förarbetsuttalanden och
rättspraxis knyter till dessa bestämmelser 9 § och 19 § tredjesom an

Sammanfattningsvis fåstycket. kan bestämmelserna densägas att anses
följden, arbetsgivaren i skriftlig uppgiftbegärd underlåteratt attom en

omständigheter måste tillmätas avgörande vikt eller storuppge som
självständig betydelse så förhindrad i efterföljandehan dom-är att en
stolsprocess åberopa En bristfällig uppgift har alltså få di-dessa. ansetts
rekta processuella följder.

Syftet skriftligt i frågamed reglerna besked omständigheterna ärom om
arbetstagaren inte skall behöva i tvivelsmål rörande grundernasvävaatt

för uppsägningen eller avskedandet tillhan domstol.överväger attom
därtill tidigareAtt knyta de beskrivna rättsverkningama till den uppgift
arbetsgivaren lämnar enligt vårt orimligt. Vid tid-denär synsättsom

dåpunkt arbetsgivaren lämnar uppgiften han kanske inte medvetenär om
den avgörande betydelse i sak uppgiften få.kan Dessutom stämmersom

beskrivna ordningenden med processuella effekter dåligt medöverensnu
uttalanden i våra direktiv. Här nämligen i regelver-tyngdpunktensägs att

förskjutas frånket bör det formella förfarandet till reglemas materiella
innehåll. rådandeDen ordningen till ikan leda sak godtagbarattnu en
uppsägningsgrund formellaunderkänns skäl.av
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För komma till med det beskrivna problemeträttaatt föreslår vinu att
lagstiftningen skall tillföras uttrycklig regel arbetsgiva-sägeren attsom

vid efterföljande rättegång oförhindrad åberopaär sådanaren en ävenatt
omständigheter han tidigare inte arbetstagarens begäran.angettsom
En sådan regel medför självfallet inte arbetsgivaren risk föratt rätts-utan
förlust kan underlåta efterkomma arbetstagarens begäran. En sådanatt
underlåtenhet, eller bristfällighet i det lämnade beskedet, medfören na-
turligt arbetsgivaren försätter sig i svår bevissituation.att Brister-nog en

kan, och bör, alltså få betydelse i bevishänseende arbetsgivaren villna om
hävda andra grunder för uppsägning de han harän skrift-en presenterat
ligen för arbetstagaren. Men något formellt hinder åberopa grundernaatt
i domstolsprocessen skall inte finnas.

Avslutningsvis vill vi tillägga det inte bör finnas något krav formenatt
för arbetstagares uppsägning. Detta hade enligt vår mening kunnaten

motiverat endast vi också föreslagit kravet på skriftlighetvara attom
skulle forrnföreskrift.utgöra en

19.532. Uppsägningar på grund arbetsbristav m.m.

Förfarandet inför uppsägningar på grund arbetsbrist komplicerat.ärav
För det första kan konstateras driftsinskränkning sådan karak-att ären av

den oftast skall föregåstär primärförhandlingar enligtatt medbestäm-av
mandelagen. Inom för sådana förhandlingar förs enligt detramen teore-
tiska först diskussionmönstret driftsinskränkningen i Hären om stort.
behandlas inledningsvis frågan driftsinskränkning huvudöverom en taget

nödvändig och hurär den uppkomna arbetsbristen i så fall skall komma
drabba olika enheter. Enligt den schematiska modellenatt bestäms då

också hur personalminskningen skall hur turordningskretsamastor vara,
skall och vilka principer skall läggas till grund för uppsägning-utse som
arna.

När dessa inledande samtal slutförda övergår tillär diskuteraattman
renodlade turordningsfrågor. Denna diskussion förs enligt nuvarande be-
stämmelser också inom för förhandlingar enligt medbestämmande-ramen
lagen, sådana förekommer, och detta inneom ärtrots att parterna nu

renodlade individuella bedömningar i fråga de enskilda arbetsta-mer om
kompetensgarnas m.m.
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då frågornaVi kommer in de svåra gränsdragningen mellanom an-
ställningsskyddslagen, såsom lagstiftningenden centrala anställnings-
skyddets område, och medbestämmandelagen, såsom den centrala lag-
stiftningen på medbestämmandets område.

kraft farmsNär 1974 års anställningsskyddslag trädde i inte medbe-ännu
stämmandelagen. Varsel- och överläggningsreglema sågs då i lagförarbe-

i viss mån provisoriska imedbestämmanderegler avvaktantena som
propositionen inför 1974 års anställningsskyddslagden lagen. I betonas

varsel- överläggningsreglema ansågsoch medel för denutgöra ettatt
organisationen få insyn arbetsgivarensfackliga i allmänna personal-att

1973129 172 f.. förgrundenpolitik prop. Att detta intresse stod is.
framgår också lagförslaget i propositionen inte innehöll någonattav re-

för erhållagel den enskilde arbetstagaren varsel ellerrätt att attom
överlägga med arbetsgivaren arbetsgivaren bunden kollektiv-om var av
avtal fanns facklig representation sådanoch det arbetsplatsen. En rätt
föreslogs då inte vid uppsägning personliga skäl. Lagförslagetens av
skyddade alltså i första hand de fackliga intressena. Under riksdags-rent

införas ocksåbehandlingen kom dock regler den enskilde rättatt som gav
överläggning i fall.till varsel och personliga

infördes centralaI och med medbestämmandelagen de bestämmelserna
förskyldighet arbetsgivaren initiativ förhandla med kol-att egetom

organisation inför viktigare föränd-lektivavtalsbärande bl.a. beslut om
viktigare förändringarringar verksamheten eller arbets- ellerav om av

anställningsförhållandena för arbetstagare tillhör organisationen.som
Uppsägningar på arbetsbrist, perrnittering ansågs typisktgrund av m.m.

falla under bestämmelsemas tillämpningsområde. Ende nämndasett nu
ocksåtanke bakom medbestämmandelagen just de fackliga organi-attvar

sationerna få insyn i allmänna personalpolitiken.skulle den

Därmed två ihade regelverk varselreglema anställningsskyddsla-man -
förhandlingsreglema vissaoch i medbestämmandelagen i delargen som-

hade motiv löpte parallellt.ochsamma som

iFöljande ändå klart gäller alltjämt. Anställningsskyddslagenstod och är
förhållande uppfattatill den övergripande medbestämmandelagen attmer

speciallagstiftning reglering anställningsskyddets områdesom vars
3 §företräde framför reglerna i medbestämmandelagen jämföräger

medbestämmandelagen.
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Vid den tid då medbestämmandelagen och anställningsskyddslagen hade
regler i dessa frågor berörde område kunde rättsläget i frågasom samma

förhållandet mellan lagarna beskrivas följande Ds A 19816sättom
155.s.

Reglerna i LAS uteslutande tillämpligaär det fråganär är uppsägning påom
grund arbetstagarespersonliga förhållanden eller avskedande.Dettaav en om
följer 3 § MBL. I arbetsbristsiruationer däremot reglerna iär LAS inteav en-

tillämpliga. Tvärtom det då MBL kommerär i förstasamt Närsom rummet.
det gäller övergripande företagsledningsfrågor i beslutsprocessenmera som
ligger före de egentliga driftsinskränkningsfrågoma, frågor det övert.ex. om
huvud bör produktionsbegränsninggöras eller kan vidta åt-andraen om man
gärder, arbetsgivaren förhandlingsskyldigär enligt §ll MBL. Varsel enligt
LAS får i princip inte förränske dessaövergripande frågor slutbehandladeär
i förhandlingarna. frågorDe reglerna i LAS direkt sikte på, dvs. be-som tar
slut uppsägning eller perrnittering, behovet sådanaåtgärder, derasom av om-
fattning och genomförande, underkastade bådaär lagarnas regler. I sådana
frågor kan samordning ske till förfarande. där kallelse tillen ett gemensamt
förhandling och varsel sker samtidigt och där förhandling och överläggning
sammanfaller. Var skall dras mellan de tvågränsen stadiema i det samlade
förfarandet, och hur samordning skall ske i detalj i det stadiet får be-senare

med hänsyn tillstämmas omständigheternai det enskilda fallet.

Under departementsbehandlingen farm ordningen med parallellaattman
regelsystem otillfredsställande just det gällde driftsinskränkningarnärvar
och uppsägningar grund arbetsbrist. Systemet ansågs medföra ris-av

förker byråkratisering och administrativt merarbete, tidsförluster och
tendenser till kringgående. I stället föreslogs medbestämmandelagensatt
förhandlingsregler skulle tillämpliga det gälldenärensamt uppsäg-vara
ningar grund arbetsbrist, perrnittering eller återintagning efterav
permittering. Så blev också och alltjämt lagstiftningen utfomrad.är- -

Det kan inte förnekas förhandlingssystemet inför driftsinskränkningaratt
förenklades i och med slopade reglerna varsel enligt anställ-att man om
ningsskyddslagen. Att denna uppfattning finns har bl.a. bekräftats vid de
arbetsplatsbesök genomförts vårt sekretariat. Parterna harsom av nu en-
dast hålla sig till medbestämmandelagens regler och några tvisteratt om
gränsdragningen mellan lagarna förekommer inte längre. Säkerligen kan
detta arbetsgivarens synvinkeläven smidigt i justsystem sett ur anses
dessa hänseenden. Någon återgång till det läge rådde före 1982 årssom
anställningsskyddslag fråntorde rationella utgångspunkter här inte vara
önskvärt.

Principiellt kan dock enligt vårt anmärkningar riktassynsätt denmot nu
rådande ordningen. Det klart lagstiftningen ställer denär enskildesatt
rättigheter i bakgrunden inflytandet förutsätts bli administreratattgenom
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vid förhandlingarhelt den fackliga organisationen enligt medbe-genom
då särskiltstämmandelagen. Det anmärka flertal iär att att ett moment

prövning inför uppsägningden skall ske grund arbetsbristsom en av
individuella inslag. det sighar Ytterst konkurrens mellan olikarör om en

arbetstagare till otillräckligt antal befattningar hos arbetsgivaren. Detett
konkurrenssituationenkan i den handla bedöma kompetens ochattom

sådana förhållanden där den enskilde rimligen möjlighetandra bör ha en
få föra fram synpunkter. Detta sker förvisso fackligadenatt egna genom

organisationen företrädare för den enskilde. Men det står klart attsom
medlem i organisationden arbetstagare den harär änsom annanen som

förspänt i frågakollektivavtal har det förhandla.sämre rätten attom
förs primärförhandlingamaTurordningsdiskussionema under tillträ-och
fackliga organisationde till dessa har endast den arbetsgivaren harsom

Minoritetsorganisationemakollektivavtal med. har inte ha tillrättansetts
primärförhandling organisationens i förstamedlemmar hand ärens om

berörs driftsinskränkning. Detta följer bl.a. den tolkningde av avsom en
gjort 13 § medbestämmandelagen jämförarbetsdomstolen harsom av

Även1984 98. minoritetsorganisationen enligt 10 §AD har däremot,nr
medbestämmandelagen, möjlighet få till stånd förhandling medatt ar-en

förhandling förs paragrafen tvingarbetsgivaren. En med stöd densom av
förhandlingarnainte arbetsgivaren avvakta med beslutet till dessdock att

slutförda.är

efter funnitVidare bör det uppmärksammas den val hareget attatt som
organisation inteeller hon vill stå utanför facklig huvudhan över tageten

någon till turordningen diskuteras inomhar möjlighet komma tals näratt
för medbestämmandelagen. måste ocksåDet depoängteras attramen som

inte finns någon förhandlingsbe-anställda hos arbetsgivare där detär en
rättigad organisation inte alls någon laglig till förhandling införhar rätt

arbetsbrist.beslut uppsägning grundett om av

Mot principiella invändningar vi riktat för-bakgrund de motav som nu
handlingssystemet i finner vi anledningdessa situationer överväga nya
lösningar. direktiven efterlysta möjligheten för enskilde, iDen i den att

utsträckning få sin hörd i förhandlingssamman-i dagstörre än röstgöra
förändringar villhang talar också för den nuvarande ordningen. Härav

driftsinskränkning ocksåvi också erinra förhandlingsreglema vidattom
måste i vi fört i anslutning tillsamband med den diskussionsättas tur-

l7.8.4.. funnitordningsreglema se avsnitt Vi vill då erinra vi attattom
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arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen liksom i dag skall kunna
träffa turordningsavtal i det enskilda fallet. Dessa avtal skall kunna binda
såväl medlemmar i den organisation sluter avtalet utanförståen-som som
de arbetstagare. Som förutsättning för utanförstående arbetstagareatt
skall kunna bindas har vi dock bl.a. föreslagit lagen tillförsatt ett ut-

Äventryckligt krav på likabehandling. beträffande överläggningsrätten
vill vi diskutera regler också har till syfte stärka den enskildenu attsom
arbetstagarens ställning, särskilt i samband med driftsinskränkningar.

Ett första alternativ skulle då kunna behålla reglerna med-attvara attom
bestärnrnandelagen exklusivt tillämplig iär dessa situationer, för-attmen
ändra medbestämmandelagens regler på sådant minoritets-sättett att
organisationer och kanske enskilda arbetstagareäven skulle få utökade
förhandlingsrättigheter. Ett sådant ligger för övrigtsynsätt i linje med
våra direktiv, där det förhandlingsskyldigheten enligt §llattanges
medbestämmandelagen bör gälla alla fackliga organisationergentemot

har medlemmar på arbetsplatsen de har kollektivavtalsom oavsett om
eller inte. Det kan dock inte aktuellt granskanärmare med-attnu anses
bestämmandelagen föreslåoch ändringar där. En sådan faller iöversyn
stället helt inom för vårt slutbetänkande. Den granskningen kanramen
också komma frågan 13 §röra medbestämmandelagenatt skall änd-om

i något avseende. Vi vill i detta sammanhang särskilt påpeka EG-ras att
direktivet 75129EEG förhandlingsskyldighetrör inför kollektivasom
uppsägningar bl.a. sikte frågor ansluter tilltar nära medbestäm-som
mandelagens förhandlingsregler. I detta delbetänkande vi därför integör
någon granskningnärmare det direktivet.av

Vi har därefter övervägt punktvisagöra och inte så ingripandeatt mer
förändringar. Här har vi bl.a. diskuterat arbetsgivaren lagligen skulleom

skyldig arbetsplatsen kungöra förhandlingaratt enligtnärvara med-
bestämmandelagen viss driftsinskränkning har påkallats. Genomom en en
sådan skyldighet kunde bättre garantier skapas för minoritetsorganisatio-

i tid påkalla förhandling enligt §10att medbestämmandelagen.nema
Därmed skulle kunna komma till bl.a. medrätta problemman ett som
vårt sekretariat fått beskrivet vid kontakter med för mind-representanter

arbetstagarorganisationer. Det har då bl.a. oftare kom-uppgetts att man
in för i förhandlingsarbetet och kanske först sedansentmer uppsägning-
redan faktum. Reglerär kan motverka sådanaett effekter fårarna som

Ãndringamalämpliga. skulle då kunna i viss månanses proviso-ses som
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riska i avvaktan på slutsatser vi kande dra i fråga medbestämmande-om
lagen i betänkande. Det står då sådanalikväl klart medett attsenare man

åtgärder intebegränsade kommer till egentligamed de problemen.rätta

Vi vill i föreslåstället redan ingripande förändringarganska i anställ-nu
ningsskyddslagen på denna punkt. Sammanfattningsvis vi då attmenar
anställningsskyddslagen bör tillföras varsel- och överläggningsregler som
gäller vid uppsägningar på grund arbetsbrist. Dettaäven synsätt stäm-av

för övrigt också i med de slutsatser vi dragit i frågaöverensmer om ar-
betstagarinflytandet vid återanställning. Samma ibör konsekvenssystern
härmed också gälla vid permittering m.m.

En beskriven ordning kan i viss mån återgång till det lägenu ses som en
rådde före 1982 års anställningsskyddslag och då ansågs med-som som

föra praktiska olägenheter. Införs ivarselregler anställningsskyddslagen
för falldessa kommer det nämligen kunna uppkomma situationer dåatt
det oklart medbestämmandelagen eller anställningsskyddslagenär om
skall tillämpas. Vi ihar detta avsnitt och i bakgrundsavsnittet utför-även
ligt redogjort för den diskussion fram tillledde den nuvarande ord-som
ningen. Vi får hänvisa till vår iredogörelse den delen.

Som vi det måste ändå skälen för ökad förrättssäkerhet enskildaser ar-
betstagare och minoritetsorganisationer Vi också fö-väga över. attavser
reslå regler utformadeskall sådant tvistersättett attsom vara om
gränsdragningen mellan medbestämmandelagen och anställriingsskyddsla-

inte skall behöva uppkomma i fall. i frågordessa Mer detalj vill vi igen
arbetsbrist förordaoch permittering följande lösning.om

En kollektivavtalsbunden arbetsgivare skall liksom i dag inledningsvis
skyldig föra förhandlingar enligt medbestämmandelagenattvara om

driftsinskränkningen i och hur denna skall kunna genomföras. Omstort
dessa förhandlingar uppsägningari eller pennitteringarut attmynnar
skall förutsätts arbetsgivaren arbetstagarorganisationenochäga rum
också inleda diskussion vilka enskilda arbetstagare kan kommaen om som

drabbas. När dessa arbetstagare preliminärt står klart skallatt namnen
arbetsgivaren varsla enskildade arbetstagarna och deras fackliga organi-
sationer tilltänktaden åtgärden enligt anställningsskyddslagen. Dettaom
varsel skall då kunna förenklat exempelvisäga sätt,ettrum genom an-
slag arbetsplatsen. Därefter har de arbetstagare så önskar möjlig-som
het begära överläggning med arbetsgivaren planeradedeatt uppsäg-om
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ningarna. Denna till överläggning tillkommerrätt arbetstagarensäven
organisation. Har det förts förhandlingar enligt medbestämmandelagen
får det dock förutsättas de organisationer deltagit i dessa endastatt som
undantagsvis för del begär överläggning. Om flera arbetstagare be-egen

överläggning skall arbetsgivaren hagär överlägga med dessarätt att ge-
sådanEn bestämmelse nödvändig förär skall blimensamt. att systemet

praktiskt hanterbart. Strikta regler skall också gälla för hur snabbt så-en
dan överläggning skall genomföras. När arbetstagarna har fått sinage
synpunkter fortsätter förhandlingarna enligt medbestärnmandelagen. Ar-
betsgivaren och arbetstagarorganisationen kanske då turord-ettenas om
ningsavtal.

En arbetsgivare inte bunden kollektivavtal kommerär med densom av nu
föreslagna ordningen få utvidgad skyldighet varsla och överläg-att atten

Ser till arbetsplatser där det inte finns förhandlingsberättigadega. man
arbetstagarorganisationer, inträder den betydande förändringen deatt en-
skilda arbetstagarna får möjlighet påverka arbetsgivaren de iatten som

intedag har. Arbetsgivaren blir exempelvis skyldig redovisa hur hanatt
tänker sig tillämpa de turordningsprinciper vi har föreslagit iatt som av-

Ävensnitt för17. falldet kollektivavtal inte kommer till stånd. i dessa
fall får det arbetsgivaren har preliminär lista för förestå-deantas att en
ende uppsägningama kan bli föremål för överläggning.som

Detta de övergripande tankegångama. Iär specialrnotiveringen återkom-
vi till detaljer kring sådan här regel. Sammanfattningsvis gällermer en

dock lagen skall innehålla regel erinrar medbestäm-att atten som om
mandelagens regler tillämpliga fråga uppkommerär när uppsägningom

grund arbetsbrist och vidare perrnittering, återintagning efterav - -
pennittering återanställning.eller Denna regel bör sedan kompletteras
med bestämmelse lägger arbetsgivaren anslagen attsom genom ar-
betsplatsen eller i cirkulärmeddelande varsla de arbetstagare kansom
komma beröras planerad åtgärd. Detta skall ske två veckor iatt av en
förväg. Arbetstagarna och deras fackliga organisationer har sedan rätt att
inom vecka begära och få till stånd överläggning med arbetsgivarenen

tilltänktade åtgärderna. De beskrivna möjligheterna få över-om attnu
lägga med arbetsgivaren skall självfallet endast förekomma vid tillfälleett
för viss driftsinskränkningssituation.en

När arbetsgivaren fullgjorthar sin skyldighet förhandla fåratt m.m. upp-
sägningar vidtas. Uppsägningama skall ske skriftligen. Skriftlighetskravet
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ordningsföreskrift. I den delen kan vi hänvisa tillutgör vad anfört ien
avsnitt 19.5.3.1. i fråga skriftliga uppsägningsbesked uppsägningnärom
sker på grund arbetsbrist.änannan

19.5.3 .3. Avslutande tidsbegränsade anställningar ochav
provanställningar

Anställningsskyddslagen innehåller flertal regler skall iakttas närett som
tidsbegränsad anställning skall avslutas. Den nämnarenen gemensamma
här arbetstagaren skall ha varit anställd viss längre tid förär hanatt atten

skalleller hon komma i åtnjutande till skriftliga beskedrättenav m.m.
Vid provanställningar gäller särskilda regler.

Bestämmelserna arbetsgivaren har lämna besked till arbetstaga-att attom
tidsbegränsade anställningar upphör fårnär slags altema-ren ettses som

tivt förfarande till reglerna uppsägning vid tillsvidareanställning.om
Syftet bakom dessa regler vid tidsbegränsad anställning alltså skapaär att

Ävenökad anställningstrygghet prop. 1973129 147. anställ-s. om
ningsavtalet begränsad tid, eventuellt med viss angiven slutdag, haravser

rimligt krav bör arbetsgivaren i vissa situatio-ansett att ett attman vara
åläggs skyldighet i förväg lämna upplysning fortsattattner atten om an-

ställning inte kommer beredas. En arbetstagare kan också ha befo-att
förväntningargade den tidigare anställningen skall följasattom av en ny.

När det först gäller tidsbegränsade anställningar enligt 5 § skall arbetsgi-
enligt §15 den arbetstagare inte kommer få fortsattvaren attge som an-

ställning anställningen upphör besked detta minstnär månad föreom en
anställningstidens utgång. Som förutsättning gäller dock arbetstagarenatt
varit anställd tolv månader arbetsgivarenhosän under de tvåmer senaste
åren. Samtidigt sådant besked lämnas skall den fackliga organisa-ettsom
tionen varslas. Arbetstagaren och lokaladen organisationen har tillrätt
överläggning med arbetsgivaren beskedet.om

Vi den beskrivna regeln besked har från anställnings-attmenar nu om en
skyddssynpunkt viktig uppgift fylla. Det rimligt arbetsgivareäratt att en

under längre tid haft anställda för begränsad tid ocksåsom personer
åläggs förhandsunderrätta dessa för falldet de inte kommer fåatt att ny
anställning. Bestämmelserna bör alltså behållas i sak. En del änd-smärre
ringar vill förorda.vi dock
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erforderlig. Vid uppsägning på grundmånad inteTiden kan ansesom en
tvåvarslas i förväg. Fristenskall exempelvis veckorpersonliga skälav

bedömning för-vid tidsbegränsade anställningar. Vårbör densammavara
uppsägningförvisso kan liknas vidregeln beskedändras inte att enomav

varsel. här fö-Eni första hand betraktaden inteoch är ettattatt som
föra sig enhetligaför övrigt medförändringreslagen kommer att mer

frister i lagen i stort.

skriftligt innehålla vissaochför närvarandebör liksomBeskedet vara
Ävenpunkten förordas inte.uppgifter. Några ändringar densärskilda

i dag få besked.organisationen bör liksomfackligaden

fåttarbetstagare harsärskild regelfinns vidareDet somensom geren
arbetsförmedlingen. Denför besökatill skälig ledighetbesked rätt att re-

behållas.ocksågeln bör

måstehelt andra regler. Härprovanställningar gällerVid avslutande av
provanställningstidens slut lämna arbetstagarenvidarbetsgivaren senast

följas tillsvidarean-anställningen inte kommerbesked attatt av enom
anställningen automatiskt i tills-övergårGör inte detställning. han en

samband medbestämmelser harEftersomvidareanställning. dessa näraett
frågoråterkommer vi till dessaprovanställningmateriella reglernade om

provanställning.specialrnotiveringen till reglernai om

Övrigt19.534

gällervissa procedurregler§ anställningsskyddslagen finnsI 33 närsom
pensionanställning för Arbetsgiva-sinskall lämnaarbetstagare m.m.en

behållas.Dessa regler bördå i förvägskall lämna besked m.m.ren

152.8. föreslagiti avsnitterinraVi vill också avslutningsvis att enom
förfa-möjlighet särskiltarbetsgivarenregel att ettgenomensom gerny

denna.anställning då arbetstagarenrande avsluta övergetten

Sammanfattning avslutande kommentarerochl9.5.4.

innehål-anställningsskyddslagenuppfattningallmänDet attsynes vara en
svåra förstå. Vadmånga gångerformella reglerler mängd är attsomen

vilar sakskäl.väsentligt reglernakommit fram till dock i alltvi är att
starkaregenomgående enskilde arbetstagarenMotivet denär ettatt ge
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skydd felaktig behandling från arbetsgivarens sida.mot Vi har i flera
stycken efter längre gående förenklingarsträvat funnit dessamen att
ambitioner i många fall fått stå tillbaka för de skäl ligger till grundsom
för bestämmelserna. Vi har exempelvis övervägt förändringargöraatt av
de skäligen komplicerade regler gäller tidsbegränsadnär anställ-som en
ning skall avslutas. Det har dock klart framgått dessa regler be-äratt av
tydelse för stärka det anställningsskydd dessaatt svagare som grupper ge-
nerellt har. De enda förändringar vi velat föreslå isett dessa delar har
varit viss förkortning fristen för lämna besked. Vi har ocksåen attav

den regel lägger på arbetsgivaren underrättamenat att arbetsta-som att
garorganisationen tidsbegränsade anställningsavtal kan utgå.om

Vi har ändå haft ambition beakta del den kritikatten en av tasom synes
sikte främst anställningsskyddslagens procedurregler. Därvid har vi
gjort försök disponera lagtexten i vissaett att avseenden i syfteom att

sådan förändringpröva kan lagen lättillgänglig.göra Iom dennaen mer
fårdel vi hänvisa till specialmotiveringen. Vidare har vi försökt ändra

fristema så de skall framstå enhetliga, vilket böratt med-som mer anses
föra förenklingar i allmänhet. Dennastörsta har lett tillöversyn tvåatt
veckor frist återkommerär i många situationer bl.a. inu sambanden som
med anställning skall avslutas. När det gälleratt avskedande har vien
dock inte kunna förlänga fristenansett vecka.oss om en

Vad gäller våra direktiven de dock också anledning övervägager att om
regler bör tillföras lagen. Detta gäller såväl med anledningnya det därav

berörda EG-direktivet skriftlig information frågan denom som om en-
skildes ställning i förhandlingssammanhang. I dessa delar har vi också
funnit skäl föreslå bestämmelser. När det gälleratt krav på skrift-nya ett
lig information kan detta förvisso också föra med sig positiva effekter
så oklarhetersätt undanröjs. Men det gäller förfarandetatt när i samband
med driftsinskränkningar återanställningaroch kan våra förslag kompli-

förfarandet. Detta dock ofrånkomligär konsekvenscera måsteen som ac-
vill stärka den enskildes ställning.cepteras om man

En fråga diskuterats har varit den terminologiannan förekom-som som
i lagen. Vi dåhar föreslagit förhandsunderrättelsenävenmer till denatt

enskilde skall kallas varsel, i likhet med den förhandsunderrättelse som
sker till den fackliga organisationen. Varsel alltså den underrättelseutgör

arbetsgivaren enligt våra förslag skall lämna införsom beslutett om upp-
sägning, avskedande, pennittering, återintagning efter pennittering eller
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i vissåteranställning. En vi använder betydelse be-ärterm enannan som
arbetsgivaren dådärvid handling vidtarsked. Besked betecknar den som

uppsägning, besked avske-fattat definitivt beslut; beskedhan ett omom
anställning inte kommer följastidsbegränsaddande, besked attattom en

provanställning inte kommeranställning eller besked attom enav en ny
Även åtgärd arbetsgivarenövergå i tillsvidareanställxiing. denatt somen

förhållande fackliga organisationen vid avslutandevidtar i till den av
anställning kallar viprovanställning tidsbegränsad besked.och en

vi föreslår enhetligtAvslutningsvis vill vi också framhålla att ett mer
I samtliga fall skallvad gäller till överläggning. över-rättensystem nu

Ävenfrån visst varsel. i delläggning begäras inom vecka dennaetten
förstå.vi enhetliga regler blir lättare attattmenar mer
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20 Sanktionsregler.

Vi förordar i fråga allmänt skadestånd. Det allmännasynsättett nytt om
skadeståndet syftar till avhålla från lag- kollektivavtalsbrottoch denatt
preventiva funktionen. Men det allmänna skadeståndet måste i detäven
enskilda fallet framstå rättvis rimlig påföljdoch för det harsom en som
inträffat. Vid den helhetsbedömning sker vid skadeståndsbestäm-som
ningen skall förutom den preventiva funktionen särskilt beaktas den- -
skadeståndsskyldiges avsikter och motiv sitt handlandemed och den ska-
deståndsberättigades Omhandlande. lag- eller avtalsbrottet framståreget

ursäktligt skall något allmänt skadestånd inte dömas ut.som

Det förordade allmängiltigt och bör tillämpas på hela detsynsättet är ar-
betsrättsliga området. Därmed lagstiftningen, vårsamordnas och målsätt-
ning också bli förståden skall lättare och enklare tillämpa. Iär att att att
syfte förenkla föreslår vi vidaresamordna och anställningsskydds-att att

förfarandet,lagens reglering skadestånd och preskription skallom vara
exklusivt tillämplig beträffande uppsägningaralla fall och avskedandenav

ogiltiga enligt särskilda lagbestämmelser. Vi föreslår ändringar iärsom
påflertalet lagar det arbetsrättsliga området.

20. Direktiven1
.

I våra direktiv under rubriken Sanktionsregler den arbetsrättsligaianges
lagstiftningen följande.

lagstiftningenDen arbetsrättsliga omfattande regelverk, vanill kommerär ett
den reglering sker i kollektivavtalen. Det svårt såöverblickaär att ettsom
omfattande och efterleva detaljer.regelsystem det i alla dess Inte minst gäller
det mindre företag, kannaturliga skäl inte ha tillgång tillsom av egen
arbetsrättslig expertis. Rättspraxis skadeståndvisar det ibland utkrävsatt

för bagatellartadetämligen förseelser.även

Skadestånd fackligatill de organisationernavid bagatellartade vissabrott mot
varsel- och underrättelseskyldigheter saknar föri realiteten betydelsesom en
enskild kan i fråga. För mindre företag kan skadeståndensättasperson, vara
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företagets omsättning. Kommittén skall därföri förhållande tillmycket stora
och föreslå behövliga förändringar.skadeståndsreglemagöra översyn aven

vi på möjligheternadirektiven vidare det viktigtI är att taratt varaanges
syfta tillavreglering förenkling. Vårt arbete börtill samordning, och en

förstås arbetsgivareförenkling reglerna de kan läsas ochsådan att avav
utbildning, visärskild juridisk och börinte haroch arbetstagare som

lätta tolka.fram förslag bestämmelsernaefter lägga görsträva attatt som
frihet själva ochockså vi bör haI direktiven att taatt stor uppanges

frågeställningar problem.olika ochanalysera

konvention nr 158 uppsägningdirektiv ILOsvåral nämns om av ar-
Enligt artikel 10 i konventionen,på arbetsgivarens initiativ.betstagare

arbetsdomstol, finnerskall bl.a.Sverige har godkänt, attsom en upp-som
åtminstonepå behörighetinte grundad giltiga skäl, hasägning är att

ersättning kanbetalning lämplig ekonomisk ellerålägga annan som an-av
befogad.ses

20.2. Gällande rätt

i i anställningsskyddslagen kan drab-handlar strid reglernaDen motsom
ipåföljder. Vilken eller vilka påföljderolika i angivnabas lagen somav

i fråga dels vilken regelenskilda fallet kan komma bestämsdet av som
drabbats lagbrottet har lagtdels harhur denhar överträtts, av uppsom

lagbrottfall sålunda den har drabbatssin talan. I flera kan ettsom av
vilka flera möjliga påföljder villvälja vilken eller hansjälv görasomav

gällande.

i anställningsskyddslagen ogiltigförkla-De huvudsakliga påföljdema är
ring avskedande respektive förklaringuppsägning eller ett att ettav en

tills vidare ersättning förtidsbegränsat anställningsavtal skall gälla samt
ekonomiskt skadestånd, ersättning förförlust har uppkommitden som

allmänt skadeståndkränkning inneburit ochden lagbrottet har ettsom
39 §. handlande i strid lagen kan isärskilt skadestånd Ett motnormerat

fall föra sig rättsföljder.vissa med andra

det råder tvist giltig-också arbetstagarenDet kan nämnas även näratt om
uppsägning tilleller avskedande har lön och andraheten rättettt.ex. en

anställningsförmåner den tid anställningen består. Dettaunder ärsom
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rättsligt inte någon påföljd för lagstridigt handlandesett i sambandt.ex.
med uppsägning främst konsekvens utfommingen lagensutanen en av av
regler i 34 35och anställningen kan bestå under den tidattom som
tvist pågår anställningens bestånd. Redan själva anställningsavtaletom av
följer lön skall betalas under den tid anställningenatt består. Im.m. som
anställningsskyddslagen finns dessutom vissa kompletterande regler om
hur lönen skall beräknas under uppsägningstiden och under den tidm.m.

tvist pågår anställningens bestånd 12 och 13 §§. Reglerna kansom om
innebära arbetsgivarenssägas uppsägning för med sig denatt rättsföljden

arbetstagaren får lagreglerad till lönatt rätt han inte fårävenen m.m. om
utföra något arbete.

Det i det alldelesär övervägande antalet fall arbetsgivaren kanensam som
drabbas påföljder enligt anställningsskyddslagen. En arbetstagare kanav
sålunda inte enligt anställningsskyddslagen förpliktas betala skadeståndatt

det han har tagitäven initiativ tillär anställningsavtalom som att ett
mellan honom och arbetsgivaren har tidsbegränsats i strid lagensmot reg-
ler. Däremot kan arbetsgivaren i princip förpliktas betala skadeståndatt
till arbetstagaren för den otillåtna tidsbegränsning denne själv harsom
tagit initiativet till. En arbetstagare kan enligt anställningsskyddslagen
förpliktas betala skadestånd till arbetsgivaren i bara situation.att Deten
gäller arbetstagaren inte iakttar den minsta uppsägningstid må-om av en
nad i §ll första stycket. anställningsskyddslagen.som anges

Om arbetstagare har saklig kangrund, arbetstagaren fåsagtsen utanupp
domstol ogiltigförklara uppsägningen 34 §. Detta gälleratt dock inteen
uppsägningen angrips bara därför den strider turordnings-om att mot

regler i anställningsskyddslagen eller i kollektivavtal. Arbetstagaren kan
förutom ogiltigförklaring få skadestånd för den kränkning lagbrottetsom
har inneburit allmänt skadestånd; 38 §. I den mån någon ekonomisk
förlust har uppkommit, kan arbetstagaren få ekonomisktäven skade-
stånd för förlusten. Om uppsägning angrips bara därför den stri-en att-
der turordningsregler i anställningsskyddslagen ellermot i kollektivavtal,
kan arbetstagaren inte få uppsägningen ogiltigförklarad, han kanmen
allmänt och ekonomiskt skadestånd för den oriktiga tillämpningen av
turordningsreglema. I denna situation det otvistigtär det finns arbets-att
brist och visst antal arbetstagare måsteatt grundett sägas härav.upp
Tvisten kan här i stället gälla eller vilkasägas borde havem sagtssom

med riktig tillämpning turordningsreglema.upp en av
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omständigheter inteunderblivit avskedadharNär arbetstagare somen
fåkan arbetstagarengiltig uppsägning,till förha räcktskulle av-enens

där-§. kandomstol 35 Arbetstagarenogiltigförklaratskedandet av en
uppkommit i och medharförlustersättning för denfåjämte att an-som

skadestånd ochekonomisktavskedandetställningen har upphört genom
ska-inneburit allmäntharkränkning lagbrottetför denersättning som
till-inte funnitsdet harfram tilldomstolen kommadestånd. Skulle att

förelegat saklig grundväl hardetavskedanderäckliga skäl för attmen
ogiltigförklarat.avskedandetinte fåuppsägning, kan arbetstagarenför

ivalt avskedandearbetsgivaren harskadestånd fördå fåbaraHan kan att
skadestånd kananställningen. Dettaavslutauppsägning förförstället att

uppkommit medi ochhaförlust kanersättning för den att ar-somavse
uppsägningstidenmotsvarandeför tidfått löninte harbetstagaren m.m.

avskedad iinneburit bliharkränkning detersättning för denoch attsom
för uppsagd.stället

uppsägning ellerogiltigförklaringpådomInnebörden ett av-enavav en
villkor tidigare;består påanställningenskedande är som an-att samma

eller avskedandetuppsägningenfortgåskall alltsåställningen som om
bestämmelseuttryckligocksåDet finnsaldrig hade skett. attom ar-en

från arbetetfår arbetstagarensituation intebetsgivaren i denna avstänga
uppsägningen ellerföranlettharomständighetergrund de av-somav

frånändå arbetstagaren§. Om arbetsgivaren37 avstängerskedandet
och begära allmänt ska-till domstol igengåarbetstagarenkanarbetet,

anställningsskyddslagen.för det brottetarbetsgivarendestånd motnyaav

kommit tidsbe-arbetstagaren harOm arbetsgivaren och överens attom
anställnings-tillåtet enligtintepåanställningsavtalet ärsättgränsa ett som

förklarardomstolarbetstagaren begäraskyddslagen, kan attatt an-en
ställningen innebär36 En sådan förklaringvidare §.skall gälla tills att

tidsbe-förändras fråndomeni och medanställningens karaktäryttre en
ocksåArbetstagaren kantillsvidareanställning.anställning tillgränsad en

ekonomiskt skade-uppkommitför förlust kan hafå ersättning den som
ursprungliga tidsbegrän-dengrundmistad lönstånd, attt.ex. avm.m.

domstolen hann gripa ochanställningen upphörde innansade ge en
återuppstå i formskulleanställningeninnebördförklaring att av enav

kränkning det har inne-för dentillsvidareanställning, och ersättning som
i strid reglerarbetsgivaren lagenshan ochburit för arbetstagaren motatt
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har kommit överens tidsbegränsning anställningen allmänt ska-om en av
destånd.

Om arbetsgivare sig eftervägrar rätta dom ogiltigförklaringen att en
uppsägning eller avskedande eller domstolsförklaringav en ett en att en

tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhål-
landet upplöst 39 §. Arbetsgivaren skall då för sinanses som vägran
betala särskilt skadestånd till arbetstagaren.ett Detta skadeståndnormerat
skall beräknas hänsyn till den verkliga skadan förutan arbetstagaren.
Skadeståndet beräknas i stället schablonmässigt med utgångspunkt i ar-
betstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren se också 3 §

innehåller regler beräkningen anställningstidensom anställ-närom av
ningsförhållandet upplöstes. Skadeståndet kan variera mellan 16 och 32
månadslöner för arbetstagare inte fyllthar 60 år och mellan 24 ochsom
48 månadslöner för arbetstagare äldre. Vid kortaär anställningstidersom
får skadeståndet dock inte bestämmas så beloppet beräknas efter fleraatt
månadslöner vadän antalet påbörjade anställningsmåna-som motsvarar
der hos arbetsgivaren se också 3 §. Skadeståndet skall dock alltid mot-

minst månadslöner. Detta normerade skadestånd,svara sex är avsettsom
starkt tryck ekonomiskatt arbetsgivarenett för förmåvara artav att

honom respektera domstolsförklaringen, kanatt inte jämkas.

En arbetstagare har eller avskedats det har funnitssagtssom upp utan att
laglig grund för åtgärden kan välja fasta på uppsägningen elleratt ta av-
skedandet och frivilligt sluta sin anställning. Likaså kan arbetstagareen

har fått sluta anställning har tidsbegränsats otillåtetsom en sättsom ett
välja fasta vad han och arbetsgivarenatt ta ursprungligen kom överens

i fråga tidsbegränsning och underlåta begära domstolsför-om om att en
klaring anställningen skall gälla tills vidare. Iatt dessa fall då arbets-om

väljer låta anställningen upphöra kantagaren han ändå krävaatt skade-
stånd arbetsgivaren grund denne har brutit anställnings-av attav mot
skyddslagen. Här kan det bli fråga både förersättning kränkningdenom

lagbrottet har inneburit allmänt skadestånd och ersättning för densom
förlust har föruppkommit arbetstagaren ekonomiskt skadeståndsom
38 §. Det ekonomiska skadeståndet kan ersättning för förlo-t.ex.avse
rad lön från det anställningen upphörde till dessatt arbetstagarenm.m. att
får i ekonomiskt hänseende likvärdig anställning. Det ekonomiskaen ny,
skadeståndet för förlust uppkommer efter det anställningensom att upp-
hörde dock begränsat till högstär det belopp arbetsgivaren skulle hasom
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skadestånd enligt 39 han hadeibetalavarit normeratatt omtvungen
skulle fort-anställningendomstolsförklaringföljavägrat attatt omen

sätta.

i anställ-någon regelarbetsgivare bryterGenerellt gäller motatt somen
ekonomiskt allmäntsåvälarbetstagarenningsskyddslagen skall betala som

Även vidformella förfarandeti det38 §. reglerna lagenskadestånd om
skadeståndssanktionerade.såledesavskedandeuppsägning eller ärt.ex.
allmänhet inte uppkommadet idessa regler tordeVid åsidosättande av

skadeståndetstället det allmännaförlust, det blir iekonomisknågon utan
ekono-det uppkommai förgrunden. Men ibland kanträder även ensom

företrädesrätten tillvid brottförmisk förlust arbetstagaren, mott.ex.
skadestånd,ekonomisktdå bli frågaåteranställning, och kan det somom

tid efter detersättning för förlustsåvitt gällerdock att en an-som avser
skulle hatill högst det beloppställning har upphört begränsatär som

skadestånd enligt 39kunnat betalas normeratut som

enligt lagenOm arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter gentemot en
organisationen skade-blir skyldig betalaarbetstagarorganisation, han att

ersättning förbli frågadet praktiken bara kunnastånd. Här torde i om
organisationen, all-inneburit för dvs.kränkning lagbrottet harden som

skadestånd.mänt

skyldigpåpekats, bli betalasåsom tidigareEn arbetstagare kan, att ar-
skadestånd bara inte iakttarbetsgivaren ekonomiskt och allmänt hanom

§månad i ll första stycketminsta uppsägningstidden som angesom en
det ingångnaanställningsskyddslagen. Begår arbetstagaren brottett mot

skadestånd enligt anställnings-anställningsavtalet, detta inte leda tillkan
skyddslagen.

skadeståndinteSåväl ekonomiskt skadestånd menallmänt normeratsom
falla39 jämkas, eller helt bort, detenligt § kan ned, dvs. ärsättas om

eko-skäligt 38 § rättspraxis framgår det jämkning3 stycket. Av att av
ersättning för faktisktskadestånd, alltså uppkom-nomiskt ensom avser

i fråga bara i mycketekonomisk förlust, kunna komma spe-men anses
1982 30 och 1984 54, jämför ocksåciella situationer se ADt.ex. nr nr

198182171 f.. ersättning för uppkommen81 När det gäller enprop. s.
allmängiltigekonomisk förlust tillämpas nämligen mycket gammal ochen

skadeståndsrättslig skadelidande skyldigprincip innebär den äratt attsom
handling utlöstförsöka begränsa verkningarna den har skade-somav
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ståndsskyldigheten se AD 1982 30; jämför SOU 193518t.ex. ävennr s.
192 och Ds 19816A 187. Den har blivit oriktigt skild fråns. som en
anställning således i allmänhetär skyldig aktivt försöka minska skadanatt

söka sig anställning ellert.ex. attgenom godta all-en annan attgenom ett
varligt erbjudande återanställning. Harmenat arbetstagaren inte gjortom
vad han bort för minska skadan, påverkar detta hansatt till ekono-rätt
miskt skadestånd. Arbetsdomstolen brukar uttrycka det så det ekono-att
miska skadeståndet jämkas sätts ned i dessa fall.

När det gäller jämkning allmänt skadestånd har Lars Lunning i börjanav
år 1989 Anställningsskydd, sjunde upplagan 1989, 475 f.av s. samman-

fattat arbetsdomstolens praxis på följande sätt.

Domstolen har inte dömt något skadeståndalls it.ex. uppsägnings-ut ett parfall motsv. legat till sakliggränsen grund AD 1978 92, 1979som nr nr93, 1981 100och 1987111 5 eller då den anställde i hög grad harnr samt nr
medverkat till den uppkomna situationen AD 1983 24 och 162 1984nr samt9. Det finns också exempel på arbetsdomstolen har jämkatnr detatt
allmänna skadeståndeti förhållande till vad normalt skulle ha dömts Isom ut.domen AD 1978 13 skäl arbetsgivarens förfarandet.ex.nr angavs attsom
hade varit tillåtet, bara han hade formelltvarit bunden branschensavkollektivavtal. I rättsfallet AD 1975 82 har domstolen uttalat hänsynfårnr att

till också ekonomiskt skadeståndutgår jfr AD 1976tas 88.att Aven detnrförhållandet arbetsgivaren har ålagts skadeståndsskyldighetatt i en annandom har beaktats AD 1976 114. arbetsgivarenAtt vidtar rättelse inomnr
kortare tid brukar medföra befrielse från skadeståndsskyldighet se ADt.ex.
1976 102 och 1977 68 I rättsfallet AD 1984 19, vilket gälldenr nr nr enarbetsbristuppsägning sedermera återtogs det visadenär sigsom attarbetsuppgifter faktiskt fanns, dömdes inte heller något skadeståndmedut
hänsyn till de ursäktliga förhållandena. Däremot skeddeinte någonjämkning

arbetsgivarenär först vid tvisteförhandling erbjöd sig återtaen att enuppsägning och då arbetstagarpartenavstod från skadeståndsanspråkmot att
AD 1986 143. Andra omständigheter kan föranleda jämkningnr ärsom att
arbetsgivaren knappast kan lastas för det han har handlatsätt på ADsom
1975 17 och 1977 68; jfr dock 1986AD 85, arbetsgivaren harnr nr attnr
sökt hjälpa till alkoholism eller han inte har haft något direkt föratt ansvarden uppkomna situationen AD 1978 22, 87 139och 1979 74,nr samt attnrnågon egentlig skada inte har uppkommit 1976AD 3 och 1978 17nr nreller arbetsgivaren har varit helt oerfaren 1976ADatt 42. Förbiseendenrbeaktas dock inte jämkningsgrund AD 1986 126. Avensom en nromständigheter hänför sig till arbetstagarenkan föranleda nedsättningsom avskadeståndsbeloppetsstorlek, arbetstagareninte är skuld till dett.ex. att utan
inträffade AD 1975 20, 42 59, 1977och 58 och 118, 1983 159,nr nr nr1986 85 och 160 1987 52 och 123;jfr dock AD 1986 124nr samt ochnr nr1987 90, anställningen ändå skulle ha upphört t.ex. AD 1976att 102,nr nr105, 106, 129 och 133, 1977 149 1984och 11 eller arbetstagarennr nr att
endast har haft kortare anställningstid AD 1976 128 och 133en nr samt
1978 58. I fall har arbetsdomstolen dömaett vägrat allmäntnr par att ut
skadeståndtill fackförbund med hänvisning till arbetstagarorganisationensett
agerande 1978AD 55, 1979 74, 87, 93 och 140 1982 39, 144nr nr samt nroch 146. I domen AD 1982 158 utgick inte heller något allmänt skade-nr
ståndtill fackförbundet, eftersom målet gällde rättsfråga oklar.en som var
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frånallmänt skadeståndrättspraxis jämkningBeträffande rörande se-av
1989 83 och 98. I rättsfallet ADrättsfallentid ADkan nämnas nrnare

avske-studiecirkelledare hade831989 överens attparterna enomvarnr
Domstolengrund för uppsägning.funnits sakligdet hadedats attutan ens

allvarlig cirkelledarenkonflikt mellanuppkommitdet hadefann att en
iklart olämpligthade handlatarbetsledningen och cirkelledarenoch att

bidragit tilloväsentlig grad hadeotvivelaktigt i ickeochvissa avseenden
slutligen hade avskedatså arbetsgivarenkonflikten hade tillspetsats attatt

skadeståndet till 20 000 kr i stäl-allmännaDärför bestämdes dethonom.
till arbetsta-således hänsyn000 Domstolen45 kr.för begärdalet atttog

kanske också tillinträffade ochskuld till detinte attutan ar-vargaren
sitt olämp-avskedandetframhadebetstagaren provoceratsnarast genom

på-förskollärare98 rörde1989Rättsfallet ADbeteende.liga somennr
vidtagit fleraArbetsgivaren hadesvårigheter samarbeta.ha bl.a.stods att

till sluttill daghem,erbjudit omplaceringoch bl.a.åtgärder ett annat men
vissauppsägningen blev detFörst efterförskolläraren. utrett attsagt upp

och detförskollärarens beteende,förklaringen tillproblempsykiska var
dag-omplacerats till arbeteborde hadå också klart hon änstod annatatt

emellertid inte skett, ochhadeNågon sådan omplaceringhemsarbete.
sakligt grundad.inte hade varituppsägningenfram tilldomstolen kom att

uppsägningen beaktadeoriktigaskadestånd för denfrågan allmäntI om
sig sina skyldighe-velat dra undaninte hadearbetsgivarendomstolen att

kommit framomständigheter hadebedömningen väsentligaföroch attter
efter uppsägningen. Domsto-framhade lagtsutredningförst somgenom

betalas ochskadestånd bordeallmäntslutsats blev ingetlens ut attatt
rättegångskostnader. Domstolenför sinaskullevardera parten svara

till arbetsgivarentagit hänsynsåledes i detta fall haverkar utanatt egen
uppsägningstill-vidofullständigt beslutsunderlagförskyllan hade haft ett

då kände till hade försöktledning vad hanhan medfället och attatt av
åtgärder.vidta adekvata

skadeståndsansvar kanfråga jämkning arbetstagares rätts-nämnasI avom
skadestånd,inte någoträttsfallet utdömdes1983 I detfallet AD nr

uppsägningstidlagstadgadunderlåtenhet iakttaeftersom arbetstagarens att
förhade rädslatill käntansågs ursäktlig med hänsyn arbetstagarenatt en

arbetsledare.

har i arbetsdomsto-nivån allmänna skadeståndet detgäller detNär det
taxor för förekommande brottpraxis utbildats vanligtlens motmera
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olika regler i anställningsskyddslagen, där omständigheterna varkenär
försvårande eller förrnildrande. Normalskadeståndet för oriktigen upp-
sägning uppgå till i fall 40 000 kr. För oriktigtvartsynes numera ett av-
skedande torde nonnalskadeståndet ligga åtminstone 10 000-20 000 kr
högre. Har uppsägningen eller avskedandet i föreningsrättskränkan-skett
de syfte har arbetsdomstolen dömt väsentligt högre skadestånd upp tillut
100 000 kr i fall. Brott de formella reglerna i anställnings-ett mot
skyddslagen brukar normalt föranleda skadeståndsbelopp från några tu-
senlappar till 000-2015 000 kr.upp

Reglerna ogiltigförklaring, förklaring tidsbegränsadom attom en an-
ställning skall gälla tills vidare och skadestånd tvingande till arbets-ärom

förmån 2 § andra stycket. Det går alltså inte medtagarens giltigatt
verkan i kollektivavtal eller i enskilt anställningsavtal inett bestäm-ett ta
melser upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt la-som

berörda regler. Däremot det möjligt kollektivavtalärgens nu att genom
har slutits eller godkänts central arbetstagarorganisationsom göraav en

avvikelser från flera materiella regler i anställningsskyddslagen, ärsom
förknippade med skadeståndspåföljd enligt de till arbetstagarens förmån
tvingande skadeståndsreglema i anställningsskyddslagen se 2 § andra
stycket. En arbetsgivare bunden sådantär kollektivavtal fårettsom av
men inte enligt anställningsskyddslagenär tillämpaatt det äventvungen
på arbetstagare inte bundna avtalet se 2 §är femte stycket. Densom av

bunden kollektivavtalär och bryter det får betala skade-ettsom av mot
stånd enligt reglerna skadestånd vid kollektivavtalsbrott i medbe-om
stämmandelagen. När det gäller brott regler i kollektivavtalmot som

eller har lagregler inte tvingande,motsvarar såersatt ärsom ärsom
medbestämmandelagens skadeståndsregler i princip dispositiva i den me-
ningen det möjligt med bindandeär verkan i kollektivavtaletatt före-att
skriva eller lindrigare skadeståndspåföljdsträngare vad iän som anges
lagen. När arbetsgivaren bryter kollektivavtal innehåller frånmot ett som
anställningsskyddslagen avvikande regler, blir han också, på grund av
medbestämmandelagens regler skadestånd vid kollektivavtalsbrott,om

betala den avtalsslutande arbetstagarorganisationentvungen att skadestånd
avtalsbrottetäven regel harrör uppställts i den enskildeom en som ar-

betstagarens intresse. Skadeståndsreglema i anställningsskyddslagen är
tvingande till arbetstagarens förmån i den meningen detsagt intesom att

går med bindande verkan upphäva eller inskränkaatt arbetstagarens rät-
tigheter enligt reglema. Däremot det möjligt i kollektivavtalär eller iatt
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för arbetsgivarenskilda anställningsavtal komma överens attomen
vid brott lagens regler,skadeståndsregler skall tillämpassträngare mot

också möjligt avtalavid tvingande lagregler. Detbrott äräven attmot om
skadeståndsskyldig-eller inskränktarbetsgivaren skall ha utvidgadatt en

arbetstagarorganisation.het gentemot en

riktigt bedöma skade-följer för kunnadet sagdaAv att attmannu
innebörd ibland kan behöva be-omfattning ochståndsansvarets närmare

anställningsskyddsla-ifyra skadeståndsreglemaskilda regelsystemakta
i medbestämmande-skadestånd kollektivavtalsbrottreglerna vidomgen,

skadeståndsregler i detkollektivavtal ochskadeståndsregler ilagen, en-
skadeståndsansvargäller arbetstagaresskilda anställningsavtalet. När det
angivna regelsys-något följer deockså intekan annat av nyssman om-

1972207,skadeståndslagen4 kap. §behöva beakta 1temen som-
begränsning arbetstagaresregelinnehåller allmän dispositiv aven om

försummelse i tjänstenfel ellerför skada har vållatssom genomansvar
fall finns synnerliga skäl.till där det

ianställningsskyddslagen kan kommareglerna iDet inte baraär som
uppsägningen avskedan-Har ellerfråga vid uppsägning eller avskedande.

alternativt angripas enligtsyften, åtgärdenskett i vissa otillbörliga kandet
principsärregler då ilagar. Dessasärskilda regler i andra övertar reg-

anställningsskyddsla-§ första stycketi anställningsskyddslagen 2lerna
tillämpliga arbetstagareSärreglema också i allmänhetgen. är som

anställningsskyddslagenenligt § andra styckettillhör de lgrupper som
i denna lag.anställningsskyddsreglemaomfattasinte av

iuppsägning eller avskedanderörandeförsta finns det särreglerFör det
till ledighet frånreglerar arbetstagaresde särskilda lagar rätt annansom

[l939727] förbud6 §§ lagense 5 ochanställningen än motsemester om
med anledningavskedande arbetstagareuppsägning eller värn-avav

[l974981] arbetstagares8 13 §§ lagenpliktstjänstgöring och omm.m.,
§§ [l978410]13 och 14 lagenför utbildning, 10,till ledigheträtt om

10 §§9 och lagenvårdtill ledighet för barn,rätt m.m.,av
föreningsuppdrag inom skolan,vissa[l979l184] till ledighet förrättom

ledighet förtill svensk-[1986l63]8 9 §§ lagenoch rättomm.m.,
§§ lagen [1988l465]26 27invandrare och 24, ochundervisning för om

närståendevård. Reglerna gårförersättning ledighetoch ut att en
enbart det skäletavskedande har skettuppsägning eller attett av ensom

till ledighet enligttagit anspråk sin deeller iarbetstagare har begärt rätt
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olika lagarna skall ogiltigförklaras på yrkande arbetstagaren. Genomav
hänvisningar i de olika lagarna ihar reglerna anställningsskyddslagen om
förfarandet vid talan med anledning uppsägning eller avskedandeav
gjorts tillämpliga ifrågavarande åtgärder. Också reglerna ska-nu om
destånd desamma i anställningsskyddslagenär ellersom motsvarar reg-
lema i anställningsskyddslagen. I fall har dock också arbetstagarorga-ett
nisation tillerkänts till allmänt skadestånd med hänsyn tillrätt organisa-
tionens intresse lagens bestämmelser iakttas i förhållande tillattav orga-
nisationens medlemmar se 13 § lagen [1974981] arbetstagares rättom
till ledighet för utbildning.

För det andra gäller uppsägning eller avskedande någon gångatt etten
kan stå i strid reglerna i medbestämmandelagen. Det igäller förstamot
hand åtgärden företagitshar i föreningsrättskränkande syfte 7 ochom
8 §§ medbestämmandelagen. Den rättshandling uppsägningen ellersom
avskedandet då ogiltig 8 § tredjeutgör stycket medbestämmandela-är
gen. Arbetsgivaren får i sådant fall betala såväl ekonomiskt allmäntsom
skadestånd till den kränkte arbetstagaren och allmänt skadestånd till ar-
betstagarens organisation för intrånget i dess verksamhet 54 §§och 55
medbestämmandelagen. Skadeståndet kan ned eller helt falla bort,sättas

det skäligt 60 § medbestämmandelagen. Någonär regel be-om om
gränsning ersättning för förlust tiden efter anställningensav som avser
upphörande finns inte i medbestämmandelagen. Inte heller finns det i
medbestämmandelagen någon regel motsvarande i 39den § anställnings-
skyddslagen anställningsförhållandet skall upplöstattom anses som om
arbetsgivaren sig efter dom ogiltigförklaring.vägrar rätta Detatt en
kan också förekommatänkas arbetsgivare eller avskedarsägeratt en upp

arbetstagare i sådant syfte i 41 § medbestämmandelagen,en som anges att
åtgärden får stridsåtgärd i strid den fredsplikt följermotses som en som

Åtgärdengällande kollektivavtal. kan då inte ogiltigförklarasett medav
stöd medbestämmandelagens regler påföljder för fredspliktsbrott,av om
arbetstagarna och deras avtalsslutande organisation kan kräva skadestånd
enligt de berörda reglerna i medbestämmandelagen.nyss

Slutligen gäller enligt jämställdhetslagen 1991433 uppsägningatt en
eller avskedande har direkt eller indirekt samband med arbetsta-ett som

könstillhörighet skall ogiltigförklaras, arbetstagaren begär detgarens om
20 och 24 §§. Reglerna i anställningsskyddslagen förfarandet vidom
talan med anledning uppsägning eller avskedande enligt hänvis-ärav en
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anledning könsdiskriminerandening tillämpliga vid talan medäven av
§. Ocksåuppsägning eller avskedande 53 reglerna skadestånd mot-om

28i huvudsak de finns i anställningsskyddslagen 26, ochsomsvarar
§§-53

handikapputredning i SOU1989 års nyligenDet kan här anmärkas att
arbetslivets tillgänglighet199252 fram förslag till laghar lagt ett om

finnsmed funktionshinder. I den föreslagna lagen be-för enpersoner
missgynnaspå visststämmelse arbetstagare sätt t.ex.att genomom en som

få rättshandlingen ogiltigförklaraduppsägning eller avskedande kanetten
vidareekonomiskt allmänt skadestånd. Det kan anmärkas Ut-och och att
nyligen i SOUför åtgärder etnisk diskrimineringredningen mot

förslag etnisk diskriminering i199296 har lagt fram till lag motett ar-
arbetsgivare inte otillbörligt särbe-Enligt lagförslaget fårbetslivet. en

eller hennes hudfärg, natio-arbetstagare grund hanshandla ras,aven
elleretniska eller trosbekännelsenella eller sägaattursprung genom upp

uppsägningenSker ändå skall eller avskedandetavskeda arbetstagaren. det
Lagförslaget innehåller påogiltigförklaras, arbetstagaren begär det.om

1991433 hänvisningar till för-motsvarande jämställdhetslagensätt som
skadeståndsreglema i anställningsskyddslagen.farande- och

8 § facklig för-förtroendemannalagen finns det regelI attom enen
arbetsbrist vid permitteringuppsägning grund ochtroendeman vid av

i förhållande till sinasärskild företrädesrätt till fortsatt arbetehar ar-en
för den fackliga verksamhe-särskild betydelsebetskamrater, det är avom

permittering iEn uppsägning men inte skerarbetsplatsen.ten somen
förklarasförtroendemannenstrid regel skall yrkandedennamot av

förfarandet vid talan medogiltig. Reglerna i anställningsskyddslagen om
hänvisning tillämpliga viduppsägning enligtanledning ävenär enenav

permittering strid regelnsådan ogiltighetstalan. Uppsägning eller i mot
arbetsgivaren enligt reglerskadeståndsansvar förkan vidare föranleda

finns anställningsskyddslageni ihuvudsak demmotsvarar somsom
Även till skade-lO §. arbetstagarorganisationen har dock allmänträtt

lagensorganisationens intresse bestämmelserstånd med hänsyn till attav
organisationens förtroendemän.iakttas i förhållande till

offentlig anställning finns förPå de områden regleras lagensom av om
turordning vid uppsägningbl.a.närvarande särskilda regler rörande

Lagstiftningen offentlig anställ-avskedande.grund arbetsbrist och omav
lagstiftningen så långtför i syftedock föremål bl.a.ning är översyn att
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det möjligt skall med vad tillämpasär inomstämma överenssom som ar-
betsmarknaden i Om den gällande lagens bestämmelser kan härstort. nu
räcka uppsägning skall skriftligenske förnämna giltigatt att att vara
7 kap. 2 § tredje stycket och 12 § lagen offentlig anställning, attom
uppsägning strider bestämmelse turordning skall förklarasmotsom om
ogiltig talan arbetstagaren 8 kap. 3 § lagen offentlig anställ-av om
ning och avskedande materiellt oriktigt inte kan föranledaäratt ett som
skadeståndsansvar för arbetsgivaren 16 §kap. 7 lagen offentligom an-
ställning motsättningsvis. LOA-utredningen har nämligen nyligen i SOU
199260 kommit med förslag till lag offentlig anställningett en ny om

inte innehåller några särskilda uppsägnings- eller avskedanderegler.som

Avslutningsvis kan det i främjandelagen finns reglernämnas sär-att om
skilda påföljder för arbetsgivare eller företrädare för arbetsgivare som
kan få betydelse bl.a. vid uppsägning. Arbetsgivare vid driftsin-som
skränkning uppsåtligen eller oaktsamhet underlåter lämna iattav grov

föreskrivetlagen varsel till länsarbetsnämnden kan sålunda allmänav
pådomstol talan arbetsmarknadsstyrelsen åläggas särskild varsel-av en

avgift NJA 1985 3 1987se och 349. Den i vissa avseendens. s. som
uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter kan vidav grov
allmän domstol dömas till böter eller fängelse i högst år. Arbetsmark-ett
nadsstyrelsen kan vidare besluta arbetsgivare inte tillståndatt utanen
visst får äldre arbetstagare, och den arbetsgivaresätt säga bryterupp som

beslutet kan allmän domstol dömas till böter eller fängelse i högstmot av
år. En länsarbetsnämnd kan slutligen under vissa förutsättningar vidett

vite förbjuda arbetsgivare träffa avtal tidsbegränsad anställningatten om
eller inskränka hans härvidlag.rättannars

20.3. Nordisk rätt

Enligt dansk medför kollektivavtalsbrott skyldighet betalarätt ett att en
s.k. bod bot till den har kränkts avtalsbrottet. Boten fast-som genom
ställs efter skälighet under hänsynstagande till samtliga omständigheter
och under behörigt beaktande i vilken grad avtalsbrottet varitharav ur-
säktligt. Beträffande avtalsstridig arbetsinställelse strejk finns särskilda
anvisningar för bedömningen. Boten kan till högre eller lägre be-sättas
lopp den ekonomiska förlusten. Boten kan också helt bortfalla.än Bot-

utesluter i princip tillämpning allmänna skadeståndsrättsligasystemet av
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vid kollektivavtalsbrott. I Danmark finnsregler det inte någon allmän
lagreglering anställningsförhållandet eller anställningsskydd. Iav om

inte följerprincip tillämpas, lag eller avtal, allmänna skade-annatom av
förtidaståndsrättsliga regler vid uppsägning.t.ex.

Enligt norsk medför kollektivavtalsbrott skadeståndsskyldighet.rätt ett
förlust skadeståndet jämkasBara ekonomisk kan med hänsyn tillersätts.

storlek, skadevållarens skuld och ekonomiska fönnåga,skadans den ska-
delidandes förhållanden och omständigheterna i övrigt. Enligt arbets-
miljölagen gäller allmänt krav på arbetsgivares uppsägning skallett att en

sakligt grundad. En uppsägning inte sakligt grundad kanärsomvara
ogiltigförklaras. inte ibegäran Domstolen dock alla lä-arbetstagarens är

ogiltigförklara obefogad uppsägning. Om det eftertvungen attgen en en
intressen befinnsavvägning uppenbart orimligtparternas attav vara an-

ställningsförhållandet fortsätter, kan domstolen förordna anställ-attom
ningsförhållandet Formfel vid uppsägningskall upphöra. kan leda till

fyrauppsägningens ogiltighet, talan härom väcks inom månader.om
inte särskilda skälDetta gäller dock det skulle uppenbartom av vara

orimligt. Skadestånd vid bl.a. oriktig uppsägning skönsmässigt.utmäts
att erstatningenHuvudregeln skadeståndet skall täcka åtminstoneär

ekonomiska förlusten, möjligt också kompensationden det är att gemen
för icke-ekonomisk skada.

finländsk plikt vid kollektivavtalsbrott.Enligt kan s.k. dömas Plikträtt ut
vid avtalet ellerkan dömas medvetna brott arbetstagaren ellermotut om

insettarbetsgivaren goda grunder borde ha han bröt avtalet.att mot
Plikten till vissa belopp justeras treårsviskan bestämmas högst medsom

förändringar Omhänsyn till i penningvärdet. det finns särskilda skäl, be-
någonhöver plikt inte ådömas. Pliktens storlek bestäms inomannars ra-

för maximibeloppen med hänsyn till bl.a. organisationens före-ellermen
storlek och den anledning till överträdelsen kan hatagets motpartensom

En arbetsgivare vill arbetstagare måste enligt hu-sägagett. som upp en
vudregeln ha särskilt för uppsägningen.vägande skäl En uppsägning utan
laglig återgå. Påföljden förgrund kan inte dömas ogrundad indivi-att en

skadeståndduell uppsägning normaliserat varierar mellanär ett tresom
och tjugo månaders lön. Ersättningens storlek inombestäms de angivna

förhållandenmed hänsyn till arbetstagarens i allmänhet, arbets-ramarna
förfarandegivarens vid uppsägningen, arbetslöshetens beräknade längd,

anställningsförhållandetsdet avbrutna längd, arbetstagarens beräknade in-
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komstbortfall, hans ålder och hans möjligheter få arbeteatt ettsenare som
hans yrke eller utbildning omständigheterna i övrigt.motsvarar samt

Domstol har möjlighet på yrkande det finns förutsättningarprövaatt om
för fortsätta anställningsförhållandet och, så fallet, arbetsgi-att ärom ge

alternativ till skadestånd för olaglig uppsägning. Detta alternativettvaren
består alternativt ersättningsbelopp i förbindelse med arbetsgi-ettav att

låter arbetsförhållandet bestå. Den alternativa ersättningen kanvaren
understiga månaders lön eller, någon skada inte har uppkommit,tre om
helt falla bort.

överväganden20.4. förslagoch

20.4.1. Inledning

Vi har gått igenom de olika sanktionsreglema i anställningsskydd-noga
slagen. Vi har därvid studerat bl.a. historiskaden framväxten rätts-av
reglerna ibland ända till seklets början och de olika förslag till påfölj-- -
der för brott arbetsrättsliga regler har förts fram under årensmot som
lopp. Vi har också studerat rättspraxis, främst avseende skadestånd, var-
vid vi bl.a. har jämfört nivån utdömda arbetsrättsliga allmänna skade-
stånd med nivån på utdömda ideella skadestånd på andra områden.

Vi har funnit sanktionssystemet i anställningsskyddslagen i fylleratt stort
sin uppgift på bra Sanktionema på isätt. huvudsak rimligtett sätter ett

kraft bakom de materiella reglernasätt i anställningsskyddslagen. Sank-
tionsreglema i kombination med de fackliga organisationemas möjlighet

övervaka tillämpningen de materiella reglerna har gjortatt arbets-av att
givare i allmänhet försöker följa regelsystemet i anställningsskyddsla-att

mycket Sanktionssystemet i anställningsskyddslagen möjlig-gen noga. ger
het till kraftfulla effektivaoch påföljder för de arbetsgivare som uppen-
bart nonchalerar eller åsido arbetstagarnas rättighetersätter enligt lagen
eller i de förfaranderegler arbetstagarna möjlig-struntar garanterarsom
het utnyttja sina rättigheter. Men ibland kan reglerna, de haratt till-som
lämpats, slå för hårt arbetsgivare efter bästa förmåga för-harmot som
sökt lojalt följa regelsystemet. Vi återkommer till detta iatt detnär
följande behandlar reglerna allmänt skadestånd.om
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funnit anledning kompletteraVi inte eller behov sanktionssys-har attav
i anställningsskyddslagen med några helt sanktionsformer.temet nya

sanktioner exekutivt tvång eller vite för tvinga nå-Straffrättsliga och att
följa lagen eller domar har meddelats med stöd lagen höratt som avgon

lagstiftning innehåll anställningsskyddslageninte i med dethemma somen
upprätthållasLagstiftningen bygga helt civilrättslig grund ochhar. bör

påföljder.civilrättsligamed enbart

domstol kan omvandla tidsbegränsat anställnings-Reglerna ettattom en
tillsvidareanställning, vilka infördes med 1982 årsavtal till an-en

fungerat bra och inte föranlett någraställningsskyddslag, ha be-synes
i tillämpningen. Vi förslår inte några ändringaraktansvärda problem be-

träffande regler.dessa

följande behandlar reglerna ogiltigförklaring uppsägningl det avom
därvid månreglerna skadestånd. Vi i visseller avskedande och tarom

ogil-regler i andra lagar anställningsskyddslagen beröräven än somupp
skadeståndtighet uppsägning eller avskedande eller vid uppsägningav

Vi dock inte behandla särreglema dettaeller avskedande. kommer att om
anställning, eftersom LOA-utredningen nyligeni lagen offentlig harom

avskaffas.föreslagit särreglema i huvudsak skallatt

vissa sanktions-En anledning till vi redan i detta betänkande taratt upp
vårregler i andra lagar anställningsskyddslagen hänger medän samman

arbetsrättsliga området där-samordna lagreglema på det ochsträvan att
tillämpa. Pålättare förstå och enklaremed regelsystemengöra att att

sanktionsområdet uttrycks i dag vad egentligen och sakärsom en samma
blir lättare förstå och enklarepå skilda i olika lagar. Lagreglemasätt att

i olika lagarna. I vissa falltillämpa uttryckssätt används deatt om samma
skadestånd förgäller enligt medbestämmandelagen brottdetnärt.ex.-

innehållerkollektivavtal regler eller ersätterett motsvararmot somsom
nödvändigt samordningdispositiva lagregler det medär närmast aven-

handlanderegelsystemen för och bedömsgarantera att ett samma
finns några sakliga för bedömning.det inte skälsätt när en annansamma



SOU 199332 Sanktionsregler 603

20.4.2. Ogiltigförklaring uppsägning eller avskedandeav

20.4 Avgângsvederlag.2.1.

Arbetstagaren har i dag ovillkorlig såhan vidönskar,rätt att,en om
domstol få ogiltigförklaring icke sakligt grundade uppsägningar ellerav
avskedanden och därmed få behålla Omarbetet. arbetsgivaren inte vill

sig efter ogiltigförklaringen, kan han dock få anställningsförhållan-rätta
det upplöst enligt 39 § anställningsskyddslagen betala arbetsta-attgenom

högt skadestånd. Från arbetsgivarhåll har den tankenett nonneratgaren
förts fram, domstol inte i alla lägen skulle behöva ogiltigförklaraatt en
osakliga uppsägningar eller avskedanden. I fallde där fortsatt anställ-ett
ningsförhållande den rättsliga frågan saklig grund fram-oavsett om- -
står ohållbart borde domstolen, i stället kunna döma utsom menar man,

relativt högt skadestånd avgångsvederlagslags avslutningett ett som- -
anställningsförhållandet.

Förslaget kan gälla utvidgning eller nyansering påföljderdesägas en av
står till idomstol buds uppsägnings- och avskedandefall. Förslagetsom en

sikte fall uppsägning beror på förhållandennärmasttar av som som
hänför sig till arbetstagaren personligen, där det har uppkommit en
ohållbar olösbar situation påoch arbetsplatsen.

När arbetstagaren yrkar ogiltigförklaring uppsägning, gäller fråganav en
i princip förelegatenbart det har saklig grund för uppsägningen. Harom
saklig integrund förelegat, skall domstolen ogiltigförklara uppsägningen,
vilket i princip innebär arbetstagaren skall få kvar på arbetsplat-att vara

I fall ogillas arbetstagarens talan helt och arbetstagaren för-annatsen.
lorar då anställningen kompensation uppsägningslön. Bero-änutan annan
ende saklig förelegatgrund har kommer arbetstagaren respektiveom
arbetsgivaren vinna allt eller intet; finnsdet inte något mellanlägeatt att
tillgripa för domstolen. Det allmänt omvittnat det kan svårtär att attvara
i enskilt fall bedöma vad saklig förgrund uppsägning. Det lig-ärett som

i isakens det domstol ibland förekommer fall där omstän-attnaturger
digheterna sådana liggerde precis till saklig grund ellerär gränsenatt
där meningarna delade.är

Det finnas fallkan där arbetstagare under lång tid har betett sig på etten
sådant det står klart i praktiken inte möjligtdet han kansätt äratt att att

dåkvar på arbetsplatsen. Det kan inträffa domstolen kommerstanna att



604 Sanktionsregler SOU 199332

fram till inte heller arbetsgivaren skuld till denatt är uppkomna si-utan
tuationen eller han i fall inte har gjort vad han bort för försö-att vart att
ka lösa situationen och det därför inte har förelegat saklig förgrundatt
uppsägning. Domstolen har då meddela dom på ogiltigförklaringatt en

det redan förhand står klart domen i praktiken intetrots kanatt att
Åefterlevas. andra sidan kan det finnas fall där arbetstagare inte bären

den huvudsakliga skulden till ohållbar situation har uppkommitatt en
arbetsplatsen, där domstol kommer fram till den faktisktmen att upp-
komna situationen saklig förgrund uppsägningutgör arbetstagaren. Iav
sådana fall får arbetstagaren således, huvudsakligen förskyllan,utan egen
lämna anställningen kompensation uppsägningslön.änutan annan

De berörda spörsmålen hänger intimt med konstruktionennu samman av
saklig grund-begreppet. Det inte lämpligt finnsär det sakligatt attanse

sågrund det har uppkommit ohållbar situation. Arbetsgivarensnart en
iskulle så fall alltför lätt kunna kringgå regeln saklig grundom genom

medverka till ohållbar situation uppkommer,att eller åtminstoneatt en
passivt åse hur förhållandena förvärras dithän situationenattgenom att

blir tillräckligt ohållbar för saklig förgrund uppsägning skallatt anses
föreligga. Det ofrånkomligt domstolenär led i prövningenatt ettsom av
frågan saklig grund allsidig bedömninggör orsakerna tillom en attav en
ohållbar situation har uppkommit. Vad i stället står i blickpunktensom nu

vilka handlingsmöjligheterär domstolen skall ha i dessa svårbedömda
gränsfall; hur vi saklig grund-begreppet redogör för i avsnittser
14.

ÅmanskaDen s.k. utredningen, utarbetade förslag till vad komsom som
bli 1974 års anställningsskyddslag, föreslog bestämmelseatt inne-en av

börd domstol inte i fallalla skulle behöva ogiltigförklaraatt ickeen en
sakligt grundad uppsägning SOUse 19737. Om det fanns synnerliga
skäl låta anställningsförhållandet bestå, skulle arbetsgivaren imot att
stället åläggas betala särskilt skadestånd till arbetstagaren. Regelnatt ett

sikte på sådana undantagsfall där fortsatt anställningtog olika skäl fickav
bedömas i realiteten så utsiktslös dom på anställningens beståndsom att en
inte skulle följas. I situation där domstolen fann arbetstagarens in-en att

bättre skulle skadestånd, borde sådanttressen skade-ettgagnas ettgenom
stånd kunna dömas i stället för förordnande anställningsförhål-ut ett om
landets bestånd, förutsatt fannsdet synnerliga skäl. Domstolen skulle iatt



SOU 199332 Sanktionsregler 605

sådana fall föregripa situationenkunna den dom anställ-sägas att en
ningsförhållandets bestånd inte följdes.

propositionen förslag till vadI med kom bli 1974 års anställ-attsom
anfördeningsskyddslag departementschefen följande 1973129prop. s.

8.17

Som jag förut har måste begreppet saklig grund i rättstillämpningennämnt
växlande innebörd allt efter omständighetemai varje enskilt fall. Där-gesen

vid får bl.a. beaktas arbetsplatsens storlek och det eller mindremer
personliga förhållande kan råda mellan arbetsgivarenoch hansanställda.som
Om domstol finner det med hänsyn till dessaeller andraomständigheteratten

rimligeninte kan krävas arbetsgivaren anställningsförhållandetattav
fortsätter, skall uppsägningenalltså sakligt grundad. Frågan gälleransesvara

arbetsgivaren,för det fall domstolen i stället kommer tillatt ett motsattnu om
slut, detta skall arbetstagarens vilja frigöra sigkunna fråntrots mot an-
ställningsförhållandet erlägga skadestånd.Enligt min mening detärattgenom

lag,uteslutet i har till syfte skänka såarbetstagarnaatt att etten som
tillfredsställande anställningsskydd möjligt, tillåta sådanordning. Detsom en

påuppställda kravet uppsägning skall sakligt grundad skulle i såatt en vara
fall föga innehåll förha reellt den arbetstagare inte vill lämna sinsom an-
ställning. Liksom fallet enligt föreningsrättslagstifmingen måsteenligtär t.ex.
min mening den arbetstagare har för lagstridig uppsägning hautsattssom en

få denna förklarad ogilti Jagkan inte det finns någon anledningrätt att attse
såsomutredningen förordat, något undantaghärifrån.göraatt, - - -

Departementschefen således avstånd från tanken lagreglertog som
innebär domstol i fall inte finnsdär det saklig grund föratt etten upp-
sägning skulle få tilldöma ekonomiskarbetstagaren kompensation igenast

förstället ogiltigförklara uppsägningen. Däremot ansåg departements-att
chefen se 1973129 182 borde finnasdet starkt tryckatt ettprop. s. av
ekonomiskt arbetsgivaren respektera dom ogiltigförkla-art att en

Omring. arbetsgivaren emellertid sig förinte böjde detta tryck beta-utan
lade schablonberäknad ekonomisk ersättning till arbetstagaren, kundeen

ohållbara situationen bringasden världen och anställningsförhållandetur
upplöst. Man kan lagstiftaren har ohållbarasäga att accepterat attanses

situationer i arbetslivet bringas anställningsförhållan-kan världen ochur
finns arbetsgivarenden upplösas det saklig grund arbets-utan att om ger

ekonomiskhög kompensation, lagstiftaren har tagittagaren attmen av-
stånd från domstol skulle kunna alternativ tilltanken ha dettaatt som
ogiltigförklaring icke sakligt grundad uppsägning.av en

ÅmanskaDen s.k. utredningens förslag gällde alltså domstols möjlighet
besluta ekonomisk kompensation i stället för ogiltigförklaring näratt om

I samband arbetetuppsägningen inte sakligt grundad. med vadär som
1982kom bli års anställningsskyddslag diskuterades inom anställnings-att
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skyddskommittén i stället frågan ekonomisk kompensation till arbets-om
när uppsägning sakligt såledesgrundad ochär kaninte ogiltig-tagaren en

förklaras. I departementspromemorian Ds A 19816 uttalas bl.a. följande
s. 190 ff.; det fråga förslag till betänkandetextär har utarbe-ettom som

anställningsskyddskommitténs sekretariat, inte, dåtats av men som
kommittéarbetet avbröts, hade vunnit något uttalat stöd majoritetav en
inom kommittén, 23.se s.

I förarbetena till LAS 1973129prop. 178 begreppet sakligsägs atts.
grund i rättstillämpningen måste växlande innebörd allt efterges en
omständigheternai varje enskilt fall. Vidare uttalas därvid får bl.a. beaktasatt
arbetsplatsens storlek och det eller mindre personliga förhållandemer som

rådakan mellan arbetsgivaren och hans Omanställda. domstol ñnneren att
det med hänsyn till dessaeller andra omständigheter inte rimligen kan krävas

arbetsgivaren anställningsförhållandet fortsätter, skall uppsägningenattav
sakligt grundad. Innebörden dessa uttalanden äranses vara av att om

rimlighetsbedömningen vid handen anställningsförhållandet börattger
fårupplösas arbetstagaren lämna anställningen, normalt vid

uppsägningstidens utgång. Arbetstagaren har därvid inte tillrätt annan
ersättning uppsägningslön. Föreliggerän å andra sidan inte saklig forgrund
uppsägning har arbetstagaren få uppsägningen förklarad ogiltigrätt ochatt
därmed få behålla sin anställning och därutöver erhålla skadestånd.
Arbetstagaren har möjlighet avstå frånäven kräva anställningensatt att
fonbestånd och inskränka sitt anspråk till enbart skadestånd.att avse

Den gällande ordningen ha fungerat i ändamålsenligt. I hu-stort settsynes
vuddelen de uppsägningsfall där uppsägningen skett på grund förhål-av av
landen hänför tillsig arbetstagaren personligen och där uppsägningensom
bedömts sakligt grundad, torde arbetstagaren i allt väsentligt själv havara
medverkat till anställningsförhållandet inte rimligen kunnat bestå. före-Detatt
kommer emellertid situationer där regelsystemetleder till mindre tillfredsstäl-
lande resultat. Ibland inträffar fall då det inte sig rimligt fortsattmedter en
anställning arbetstagareninte kan bäraden huvudsakliga skul-trots att anses
den därtill. Ett exempel arbetstagarenintar fgmgqgndgstgär llning i för-att en

och förtroendet upphör arbetstagarendi-att utan att
kanrekt lastasför detta. Men sådanförtroendeställningäven före-utan att en

ligger kan uppkomna intedeäven beror enbartom-eller huvudsakligen på arbetstagaren leda till bedömningen anställ-ens att-ningsförhållandet bör upphöra. Såkan fallet vid framför allt småarbets-vara
platser eller anställningen har sådankaraktärnär samarbetsför-annars en att
måga väsentligt villkor förär arbetsresultatetoch inträffade samarbetspro-ett
blem såsvåra de inte kan lösasär omplacering eller andra liknandeatt genom
åtgärder.

I domen AD 1977 122 behandlas fall delvis speglar den beskrivnaettnr som
problemställningen. Målet rörde förhållandet mellan några förtroendevalda i

ideell organisation och den enda arbetstagaren anställd organi-en som var
sationens kansli. Domstolen uttalade situationen sådan uppkomnaatt attvar
samarbetssvårigheterinte behövde väsentligen ligga arbetstagarentill last för

saklig grund för uppsägning fåskulle föreligga. Med hänsyn till detatt anses
personliga förhållande rått mellan organisationensstyrelse och arbetsta-som

räckte det med det inte rimligen kunde krävas organisationengaren att av att
anställningen bestod.Sedandomstolen funnit mycket allvarliga samarbets-att
svårigheter uppstått, arbetstagaren inte kunde skuld till dessaatt ansesutan
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och omplaceringsmöjligheter inte förelåg, uttaladedomstolen organisa-att att
tionen hadesaklig grund för arbetstagaren.sägaatt upp

l avsnitt 5.1.3. har framhållits inte finnsdet skäl på grund den hit-att att av
rättstillämpningen föreslåtillsvarande begreppet saklig för-grundatt gesen

ändrad innebörd. Detta gäller med avseende berörda situationer.även nu
fortsättningsvis bör sålunda samarbetssvårigheterAven och liknande om-

ständigheter kunna saklig grund för uppsägning arbetstaga-utgöra även om
inte i allt väsentligt bära förkan uppsägning måsteske.ansvaret attren anses
framstår emellertid brist i lagen inteDet i sådanasituationerattsom en man

kan tillerkänna den arbetstagare måste någon ekonomisksägassom upp
kompensation uppsägningslönen. Bristen särskilt påfallande i deutöver är
fall då innehaftarbetstagaren anställning under längre tid. Lagen bören
därför kompletteras med regel möjlighet till sådankompensation ien som ger
form avgångsvederlag.ettav

Utgångspunkten för tillämpningen regel avgångsvederlag så-börav en om
lunda sakligt uppsägning förhållan-grundad har skett på grundattvara en av

hänförden sig till arbetstagarenpersonligen denna eller iattutansom ensam
allt väsentligt kan bära för uppsägningen Närmareskett.attansvaretanses
bestämt skall det fråga uppsägningar, har sin igrund antingenvara om som

förtroendekris då arbetstagarenintar förtroendeställning eller i samarbets-en
svårigheter utvecklingen eller mindre arbetstagarens för-när utanmer egen

gå dithän någonskyllan kommit rimlig lösning inte står till budsatt att annan
anställningsförhållandet upplöses.än att - - -

Med samarbetssvårigheter i sammanhangframför allt svåradetta spän-avses
ningar arbetsgivarenoch eller mellanmellan arbetstagaren arbetstagareochen
dennes spänningar den förhindrararbetskamrater, de arbetetär art attsom av

inteoch kan lösas kontrahentema skiljs åt. Avensätt än attannat om
intemisskötsamhet skulle kunna påvisas bör detta utesluta avgångsveder-ett

lag i sådanafall där misskötsamheten bristandeär ett symptommera sam-
arbetsförmåga den egentligaorsaken till det dåliga samarbetet.än

Det torde inte möjligt i detalj bestämmatillämpningsområdet förattvara mera
avgångsvederlag. får till rättstillärnpningenregel Det överlämnas atten om

riktlinjer i fallen i mån fram-med stöd angivna de enskilda vad detprövaav
står skäligt och billigt med avgångsvederlag i samband sakligtmedettsom
befogade uppsägningar.

förhållande innebärI till det nuvarande rättsläget regelen om
förstärkning ställningavgångsvederlag arbetstagarnas såtillvidaaven som en

ekonomiskuppsägning kommer kunna leda till kompensation till denatt en
viduppsagde uppsägningslönendär detta rättslig prövning i dagensutöver en

läge inte möjligt.är

i iDet föreslogs departementspromemorian det anställningsskyddsla-att
Avgångsvederlag förasunder rubriken skulle bestämmelsegen en av

följande lydelse.

Är följd eller andra liknande skäl nödvän-det till samarbetssvårigheterav av
fördigt arbetsgivare arbetstagare arbetstagarenkansäga utanatt atten upp en

i väsentligt för uppsägningen, arbetsgivarenallt bära kan åläg-ansvaretanses
skäligt avgångsvederlag.betalaarbetstagarenettattgas
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Avgångsvederlaget beräknastill belopp skäligt med hänsynär tillett som ar-betstagarensanställningstid, arbetsgivarensmöjligheter betala vederlagetatt
och omständigheterna i övrigt. Beloppet skall lägst och högstmotsvara entolv månadslöner.

Departementschefen fann i propositionen med förslag till vad komsom
bli 1982 års anställningsskyddslag det fanns skälatt såvältaladeatt som

för förslaget avgångsvederlag. Arbetsmarknadensemotsom om parter
hade emellertid i remissyttranden ställt sig till övervägande delen tvek-

eller avvisande till ändring lagen denna punkt. I det lägetsamma en av
borde, enligt departementschefen, inte någon sådan ändring övervägas.
Någon regel avgångsvederlag inte heller in i 1982 års anställ-om togs
ningsskyddslag.

Enligt vår mening det inte rimligtär arbetsgivare har haft såatt en som
starka skäl för uppsägning arbetstagare domstol har kommitattav en en
fram till det har funnits saklig förgrund uppsägningenatt detta skalltrots
behöva kompensera arbetstagaren ekonomiskt uppsägningslönen.utöver
Redan konstruktionen saklig grund-begreppet innebär arbetstaga-av att

intresse och skäl för behålla anställningen arbetsgiva-rens vägsav att mot
förskäl avsluta anställningsförhållandet. När arbetsgivarensatt skälrens

så markant domstolväger haröver kommit fram till det finnsatt en att
saklig grund för uppsägning, bör arbetsgivarens ekonomiska inteansvar
sträcka sig längre till uppsägningstidens utgång.än

Vad sedan gäller förslaget låta domstol i vissa fall döma skade-att en ut
stånd eller någon ekonomisk kompensation i stället för ogil-annan att- -
tigförklara icke sakligt grundad uppsägning kan följande Dagensen sägas.

arbetstagaren ensidig självsystem välja mellanrätt dessa på-ger atten
följder. Den enskilde arbetstagaren får således själv bedöma det finnsom
förutsättningar för återgå i anställningen. Förslaget går påatt ut attnu
domstolen i stället skall den bedömningengöra och därvid hänsyn till,ta
förutom arbetstagarens intressen, arbetsgivarensäven och kanske också
arbetskamratemas intressen. Härigenom skulle onekligen den oriktigt
uppsagde arbetstagarens och inflytande sinrätt framtid in-över egen
skränkas. Frågan tillräckligtär starka skäl, hänsynen till arbets-om t.ex.
givaren, arbetskamraterna eller företaget i talar för sådan in-stort, en
skränkning.

Enligt vår mening finns det inte tillräckligt starka skäl för detta sättatt
inskränka den oriktigt uppsagdes möjligheter välja påföljd.att
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Även lagen arbetstagaren ovillkorlig få oriktigrätt attom ger en en upp-
ogiltigförklarad,sägning har arbetsgivaren enligt lagen också alltid en

möjlighet i denna situation upplösa anställningsförhållandetatt attgenom
enligt 39 § anställningsskyddslagen betala hög ekonomisk kompensa-en
tion. Det finns alltså redan i dag laglig möjlighet för arbetsgivaren att,

dom innebär frigöra sig från enligt hanstrots motsatsen, etten som me-
ning ohållbart anställningsförhållande.

39 §Redan lagtexten i anställningsskyddslagen framgår vilket beloppav
skall betalas. Regeln enkel tillämpa; bara något fallenstaka harär attsom

avgjorts arbetsdomstolen. För det sådana utköp detgörsmestaav som
frågahär i godo mellan friavid förhandlingar. Vidär parternaom upp

fria förhandlingar kandessa kompromissa och använda lämpligaparterna
lösningar i det enskilda fallet på domstol inte skulle kunnasättett som en

den föreslagna ändringen genomfördes. Domstolen skulle baragöra om
kunna döma ekonomisk kompensation. Parterna kan däremot i friaut
förhandlingar komma den uppsagde arbetsgivarenöverenst.ex. attom av

få hjälpskall företag, arbetsgivaren skall bekostaatt starta ett eget attom
viss utbildning och så vidare. Det ligger också självständigt värde ietten
det själva, inteoch domstol, så sätterär sägaatt parterna att etten som

pris på den oriktigt uppsagdes få kvar i sin anställning.rätt att stanna

§20.4 .2.2. Beloppen 39 anställningsskyddslageni

Enligt vår mening iregeln 39 § anställningsskyddslagen konstrueradär
på i huvudsak ändamålsenligt innebärDen starkt tryck eko-sätt.ett ett av
nomisk arbetsgivaren för förmå honom respektera meddela-art att att
de domar samtidigt den anvisar arbetsgivaren enligtväg ut ettsom en ur
hans mening ohållbart anställningsförhållande. Den kompensation som
arbetstagaren får för arbetsgivaren kränker hans domfästa rätt äratt en-
ligt vår mening förväl avvägd de flesta fallen och innebär tillräckligtett
starkt tryck ekonomisk arbetsgivaren. beloppen knutnaAtt ärartav
bl.a. till den månadslönuppsagdes naturligt.är

Det har emellertid förts fram förslag differentiera 39beloppen i §attom
anställningsskyddslagen hänsyn betalningsförmåganmed till denhos ar-
betsgivare inte vill sig efter dom. Tanken derätta attsom en synes vara
nuvarande beloppen, i extremfall uppgå tillkan beloppettsom sva-som

fyra årslöner, såkan höga mindre företag i praktikenmot att ettrar vara
inte rådhar betala och därmed frigöra sig från ohållbart anställ-att ett



610 Sanktionsregler SOU 199332

Åningsförhållande. andra sidan har det gjorts gällande beloppen inteatt
tillräckligt höga för påär effektivt avhållasättatt ett resursstarken ar-

betsgivare från dom.att trotsa en

Den nuvarande regeln enkelär, tillämpa. Detta beror för-sagt, attsom
modligen direkt lagtexten kan utläsa vilket beloppatt skallman av som
betalas i enskilt fall. Skall ytterligare faktorer med iett beräkning,tas
blir regeln inte längre lika enkel tillämpa. Härtill kommer det tordeatt att

mycket svårt finna något allmänt och objektivtatt måttvara accepterat
hur företagresursstarkt För regeln inteär. skall bli alltförett kompli-att
cerade borde sådant mått enkelt bestämma påett entydigt iattvara sättett
det enskilda fallet.

Skulle på detta område införa oprecisa regler, såsom belop-man mera att
skall bestämmas med hänsyn till företagets förmågapet betala det,att

torde ofta behöva till domstol för få reda hur regelnparterna att
skall tillämpas i enskilt fall. En oprecis regel, hänsyn till för-ett tarsom
hållanden svåra bestämmaär objektivt och entydigtattsom ett sätt,
skulle alltså förmodligen komma flera tvister.att generera

Att använda sig mått företagets omsättning eller dess redovisadeav som
vinst under det räkenskapsåret, torde inte lämpligt. En sådansenaste vara
regel förtorde det första bara kunna tillämpas arbetsgivaren bedriverom

redovisningspliktig rörelse. För det andra företagsär omsättningen ett
under tidigare räkenskapsår knappast något bra mått företagetsett
förmåga vid det aktuella tillfället betala visst belopp. Ochatt hurett stor
vinst företag redovisar i sin bokföring eller för beskattningett kan ofta i

utsträckning påverkas företaget självt, varför denstor redovisade vins-av
eller förlusten inte heller alltid rättvisande måttten företagetsär ett

betalningsfönnåga.

Vi har med beaktande det anförda vid inte komplicerastannatav att re-
geln i 39 § anställningsskyddslagen differentiera beloppen medattgenom
hänsyn till arbetsgivarens betalningsförmåga.

Däremot kan det enligt vår mening inte frånbortses det beloppatt som
skall betalas enligt 39 § anställningsskyddslagen i vissa undantagsfall kan

så högt det kan eller mindre omöjligt betala förattvara vara attmer en
arbetsgivare bedriver sin verksamhet under knappa ekonomiskasom om-
ständigheter. För dessa undantagsfall bör domstolen ha möjlighet atten
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jämka beloppet nedåt för uppenbartundvika oskäliga resultat. Genomatt
denna regel beaktas i viss mån beloppensynpunkten bör tillatt anpassas
främst mindre företags ibland dåliga betalningsförmåga.

I finns ocksådetta sammanhang det anledning att ta upp en annan syn-
fram.punkt har förts Det gäller frågan förstärkt skydd förettsom om

anställningen för fackliga förtroendemän.t.ex.

Enligt vår mening finns det anledning mycket allvarligt fall däratt se
arbetsgivaren har kränkt grundläggande rättigheter och principer på ar-
betsmarknaden på fackligagrund den verksamhetenatt t.ex.genom av av-

organisationens förtroendemänskeda på arbetsplatsen. Redan i dag får
sådana arbetsgivare betala väsentligt förhöjt allmänt skadestånd för detett
lagstridiga avskedandet.

i följandeVi kommer det redogöra för hur vi på förhållandetatt ser
mellan reglerna i anställningsskyddslagen och regler anställnings-om
skydd i lagar, däriblandandra reglerna föreningsrättskränkning iom
medbestämmandelagen. Som kommer framgå det följande föreslåratt av
vi samordning sker mellan regelsystemen på det bl.a.sättetatt atten reg-
lema i 39 § anställningsskyddslagen skall tillämpas beträffande fallalla

uppsägning eller avskedande kan ogiltigförklaras.av som

Enligt vår mening det befogat svårare fördet arbetsgivarenär göraatt att
i strid dom frigöra sig från anställningsförhållande närmot etten en
domstol funnithar han har haft direkt lagstridiga syften medatt en upp-
sägning eller avskedande. Härigenom får bl.a. fackliga förtroendemänett

förstärkt skydd för anställningen arbetsgivaren har vidtagitnärett en
uppsägning eller avskedande på grund den fackliga verksamheten.ett av
Det förstärkta anställningsskyddet utformasbör så beloppen enligtatt

§39 anställningsskyddslagen skall höjas domstolen har ogiltigförkla-när
uppsägning eller avskedande grund arbetsgivaren harrat ett atten av

haft föreningsrättskränkande eller könsdiskriminerande syften med sin
åtgärd.

Vi vill här tillägga förslagen 199296i SOU förbud etniskatt motom om
diskriminering i arbetslivet genomförs, 39 §bör anställningsskyddslagen

såändras beloppshöjning skall ske arbetsgivaren haftharäven näratt ett
sådant diskriminerande syfte med sin åtgärd.
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20.4.2.3. Reglerna medbestämmandelageni ogiltigförklaringom av
föreningsrättskränkande uppsägningar och avskedande

Vi går till behandlaöver fråga. Det gäller samordningenattnu en annan
mellan reglerna föreningsrätt i medbestämmandelagen 39och §om an-
ställningsskyddslagen. Om föreningsrätten kränks uppsägninggenom en
eller avskedande, åtgärden ogiltig enligt 8 §är tredje stycketett medbe-
stämmandelagen. Bestämmelsen innebär i praktiken domstol skallatt
ogiltigförklara uppsägningen eller avskedandet, arbetstagaren begärom
det. Imedbestämmandelagen finns det inte någon bestämmelse mot-som

39 § anställningsskyddslagen eller någon hänvisning till den be-svarar
stämmelsen. Sådana hänvisningar finns däremot i alla andra arbetsrätts-
liga lagar innehåller bestämmelser innebär uppsägningsom attsom en
eller avskedande kan ogiltigförklaras, förutom beträffandeett det offent
ligrättsligt präglade avskedandeinstitutet i lagen offentlig anställning.om

Det har varit omdiskuterat huruvida reglerna i 39 § anställningsskydds-
lagen skall tillämpas beträffande uppsägningäven har ogiltigför-en som
klarats med stöd reglerna föreningsrätt i medbestämmandelagen.av om
Enligt vår mening måste det alltid finnas sista för upplösautväg atten
anställningsförhållanden har blivit ohållbara eller olidliga. Som visom
redan inledningsvis har redogjort för vihar tagit avstånd från möjlighe-

på anställningsskyddsområdet använda exekutivt tvångten att eller vite
för tvinga någon följa dom. Ett anställningsförhållandeatt att en som
måste upprätthållas med sådana medel inte till för någon.är Integagn
heller ordning innebär anställningsförhållandet formellt består,en attsom
med för arbetstagarenrätt uppbära lön i princip ända till pensione-att
ringen, där arbetstagaren inte får utföra något arbete eller vistasmen ens

arbetsplatsen, till fördel för någonderaär parten.

Vår slutsats blir 39 § anställningsskyddslagen måste tillämpligatt vara
uppsägningar ochäven avskedanden har ogiltigförklarats medsom

stöd medbestämmandelagen. Att arbetsgivaren sin enligtutövar rättav att
39 § anställningsskyddslagen upplösa det ohållbara anställningsförhållan-
det bör hans skäl inte föreningsrättskränlcning.oavsett anses som en- -
Även reglerna i anställningsskyddslagen förfarandet i samband medom
tvist uppsägning eller avskedande, inklusive preskriptionsreglema,om
och skadestånd bör tillämpliga föreningsrättskränkandeom vara upp-
sägningar och avskedanden. Lagtexten i 8 § medbestämmandelagen bör
följaktligen kompletteras med hänvisning till dessa regler i anställ-en
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ningsskyddslagen. Rättspraxis visar det förhållandet uppsägningatt att en
eller avskedande har i föreningsrättskränkandeskett syfte för med sigett

det allmänna skadeståndet högre vad vanligt vidsättsatt än ärsom annars
obefogade uppsägningar eller avskedanden. Ibland har mycket höga be-
lopp, till 100 000 kr, dömts i allmänt skadestånd. Den föreslagnautupp
hänvisningen i medbestärnmandelagen till skadeståndsreglema i anställ-
ningsskyddslagen inte avsedd innebära någon ändringär beträffandeatt

skadeståndet.det allmänna Arbetsgivarens avsikt med lagbrottet eller-
så vill det subjektiva överskott hans föreningsrättskrän-om man som

kande syfte innebär kan beaktas fullt redan inom för skade-ut ramen-
ståndsreglema i anställningsskyddslagen.

20.4 Ogiltigförklaring.2.4. skeruppsägning i strid motav som
turordningsregler

Under årens lopp har det ibland förts fram förslag införaattom en gene-
möjlighetrell för domstol ogiltigförklara uppsägningar haratten som

i stridskett turordningsbestämmelser. Förslagen har avvisatsmot av
lagstiftaren i samband med tillkomsten såväl 1974 års 1982 årsav som
anställningsskyddslag, och vi har inte funnit anledning någongöraatt nu

bedömning. Påföljden för felaktig tillämpning turordnings-annan en av
bestämmelser bör alltså, liksom hittills, bara skadestånd, förutomvara

fackligadet gäller förtroendemän, 8 § förtroendemannalagen. Detnär se
nämnda lagrummet bör för övrigt förtydligas på det detsättet attnyss av

lagtexten framgår uppsägning har skett i strid kol-ävenatt moten som
lektivavtalsbestämmelser har turordningsbestämmelsen i 8 §ersattsom
första stycket förtroendemannalagen §se 2 andra stycket förtroende-
mannalagen ogiltigförklaras.kan

Skadestånd20.4.3.

20.4.3.J. Inledning

Skadeståndsreglema i anställningsskyddslagen olikatre typeravser av
skadestånd; ekonomiskt skadestånd skadestånd 38 §och allmänt samt ett
särskilt skadestånd 39 §.norrnerat
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20.4 .2. Arbetstagares skadeståndsansvar enligt
anställningsskyddslagen

En arbetstagare enligtkan anställningsskyddslagen i dag förpliktas be-att
skadeståndtala ekonomiskt och allmänt till arbetsgivaren i bara fall,ett

nämligen inte iakttarhan den minsta uppsägningstid månadom om en
Omi lagen. arbetstagaren frånträder sin anställning medsom anges ome-

§delbar verkan enligt 4 tredje stycket det finns laglig grund förutan att
det, kan arbetstagaren dömas betala skadestånd för han inte haratt att
iakttagit uppsägningstid se AD 1983 5. Vi föreslår inte någon änd-nr
ring härvidlag, det i lagtexten bör förtydligasän skadeståndannat att att

fallkan utgå i alla där arbetstagaren iakttarinte föreskriven uppsägnings-
tid den uppsägningstid gäller för honom sig di-grundaroavsett om som
rekt lagen eller avtal. Det bör också direkt lagtexten tydligtav
framgå arbetstagaren kan dömas betala skadestånd frånträ-hanatt att om

sinder anställning finns lagligadet skäl för det.utan att

Av vad vi anför i avsnitt l5.2.4. och l5.2.6. framgår vi föreslåratt att
arbetstagarens skadeståndsskyldighet skall regleras i anställningsskyddsla-

arbetstagaren häver anställningsavtal innannär arbete har börjatettgen
utföras finns lagligadet skäl för det och arbetstagarennärutan att säger

tidsbegränsad anställning i förtid detta inte tillåtet.när ärupp en

I anställningsskyddslagen står arbetsgivarens skadeståndsskyldighet, som
kan alla skadestånd, förgrunden.i Vi kommer därförtre typeravse av att
koncentrera fortsatta framställningenden arbetsgivarens skade-
ståndsansvar.

Det särskilda normerade skadestånd i 39 § har vi redan be-som avses
handlat i föregående avsnitt, varvid vi har konstateratnärmast regeln iatt
39 § konstruerad ändamålsenligt och inteär det finnssättett att an-
ledning föreslå någon justering beloppen.att av

20.4.3.3 Det ekonomiska skadeståndet
.

Det ekonomiska skadeståndet ersättning för faktiskt uppkommenavser en
ekonomisk förlust för arbetstagaren följdtill arbetsgivaren harattav
brutit Tillämpningenlagen. reglerna ekonomiskt skadeståndmot av om
har, såvitt vi känner till, inte för någon bärkraftig kritik. Detutsatts synes

allmänt omfattad mening bland arbetsgivare och arbetstagarevara en att
den inom anställningsförhållande bryter bestämmelserdeettsom mot
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reglerar förhållandet skall -liksom beträffande avtalsförliållanden isom
allmänhet härav uppkommen ekonomisk förlust.ersätta Det kan inte

i frågakomma rubba denna allmänna och accepterade princip.att

20.4 .3.4 De oklara situationerna och ekonomiskt skadestånd.

arbetsgivarensAtt skyldighet betala ekonomiskt skadestånd i vissa fallatt
ändå kan ganska ekonomiskt betungande hänger i första hand främstvara

med de s.k. oklara situationema där arbetstagaren relativt långsamman -
tid efter det anställningen ha upphört efter uppträdeatt t.ex.anses ett
arbetsplatsen hävdar han har blivit avskedad och kräver ersättning föratt
sin ekonomiska förlust under längre arbetslöshetsperiod. Frågeställ-en
ningen hänger i sin med de relativt långa preskriptionstidematur samman
för anspråk på skadestånd. Arbetsgivaren, arbetstagaren harattsom anser
slutat på begäran, har i fall intedessa haft någon faktisk möjlighetegen

vidta åtgärder, erbjuda återanställning eller anställning hosatt t.ex. att
arbetsgivare, för minska arbetstagarens förlust och därmed be-attannan
sin skadeståndsskyldighet. Vi skadeståndsbedöm-gränsa attegen anser

ningen i de oklara situationema, situationerdvs. där såväl arbetsgivaren
arbetstagaren efter diskussion eller uppträde den and-som ett atten anser

sitt handlande har avslutat anställningen, bör görasre genom mer nyanse-
i dag.änrat

rättspraxisAv nuvarande följer det arbetsgivaren har detär störs-att som
för inte hela för utreda vilken inställningsägaattta ansvaret att en- -

arbetstagare, efter diskussion eller uppträde bara frånuteblirettsom en
arbetet, har till frågan anställningens upphörande; det arbetsgiva-ärom

måste kontakt med arbetstagaren. Det utmärkande för detasomren
oklara situationema uppsägningen eller avskedandetär inte skeratt
skriftligen. Redan i dag gäller emellertid, såsom s.k. ordningsföre-en
skrift, arbetsgivares uppsägning eller avskedande skriftli-skall skeatt en

Den arbetstagare han har blivit avskedad inteattgen. som anser men som
har fått skriftligt besked detta såledesbör ha anledning under-ett om att
söka arbetsgivaren med det kan ha vid uppträde ellersagtsom ettsom en

Åupphetsad diskussion verkligen har avskedande. andra sidanavsett ett
finns det i dag inte någon föreskriftmotsvarande skriftlighet förom en
arbetstagares uppsägning frånträdandeeller anställningen. Rent for-av
mellt skulle det således kunna arbetsgivaren i allmänhet skullesägas haatt

fog för uppfatta har förekommitstörre vad i samband medatt ettsom
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diskussion uppsägninguppträde eller vad arbetstagaren medänen som en
föreskriftentill skriftlighet har.hänsyn om

rimligt fördelaemellertid i realiteten gäller deVad det är sättatt ett
tagit initiativetekonomiska konsekvenserna ingendera haratt partenav

Enligt vår mening det inte rimligttill situationen har är attatt retts ut.
Även fåarbetsgivaren. arbetstagaren bör bärahelalägga ansvaret en

för situationenskulden och de ekonomiska konsekvenserna intedel attav
inteGenom bara utebli från arbetet och kontakt medhar taattretts ut.

långt rättsliga åtgärderarbetsgivaren och först vidta har arbetsta-senare
realiteten betagit arbetsgivaren möjligheten begränsa skadan.i attgaren

efter skälighetinom för domstolens möjlighetDetta bör beaktas attramen
medekonomiska skadeståndet. Ju längre arbetstagarenjämka det väntar

sig vill krävaarbetsgivaren han avskedad ochunderrätta attatt om anser
finnas jämka arbetstagarensskadestånd, anledning kan detdesto större att
skäligt arbetstagare,ekonomiska skadestånd. Det kan inte attanses en som

får ekonomisktför situationen, ska-vidtar någon åtgärd redainte utatt
arbetslöshetsperiod måna-högstdestånd motsvarande längre än ett paren

förgäller bara arbetsgivarenVi vill vadder. betona att sagts omsom nu
förekommit har varit övertygadvad harsin del grund attomav som

och dettaanställningen begäranhar slutatarbetstagaren äratt an-egen
riskenfrån arbetet. Redan be-till uteblirledningen arbetstagaren attatt
arbetsgivarenekonomiskt skadestånd börbetala jämkathöva göra attett

klara situationen.vårt förslag har starkt intressemedäven att utett av

föredragande departe-vill vi också erinra vadsammanhangI detta om
anställnings-1982 årsi samband med tillkomstenmentschefen anförde av

situa-i oklaraarbetsgivarens möjlighet de s.k.skyddslag rörande bl.a. att
skadeståndsskyldighet erbjuda arbetstaga-tionema begränsa sin attgenom

l981827lanförde prop.Departementschefenåteranställning. s.ren
f81 .

framgår vissapraxis det underavgöranden i arbetsdomstolensRedan attav
blivit avske-arbetstagare haromständigheter kunna krävas somav enanses

ekonomiska ska-bidrar till minska deneller uppsagd haneller hondad attatt
arbetsgivaren återgång till arbeteterbjudandedan godtaatt ett omavgenom

1981 Ennyligen, AD 142.19816 187 ff och heltjfr Ds A nrs. numera,
allvarlig den kränkningfrån fall till fall hurbedömning får vidare ärgörasav

arbetsgivarens hand-blivit förkan haarbetstagaren utsatt genomansessom
ordväxling mellan arbetsgivareochanställningenavbrutits efterlande.Har en

det in-skuld tillden harhar skäl störrearbetstagare att attutanatt mo eneman
fall,liksom i andra liknandeenligt min mening,träffade den andre börän ar-

återgångserbjudande, detskyldigbetstagaren godtaatt ett om gesansesvara
förenligt grundernaväl meddröjsmål. torde för övrigtDet synsättet varautan
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för den upplysningsplikt enligt vad jag nämnde i föregående,det harsom,
ålagtsarbetsgivarnai praxis. Ett bör jag sakenvidare finnasutrymme som ser
för jämkning arbetsgivarensskyldighet betala ekonomiskt skadestånd,av att

det står klartnär inte heller arbetstagareför sin del har gjortt.ex. vadatt en
skäligen kan krävas för oklar situation skall bli utredd och arbets-som att en

givaren bli i tillfälle erbjudande återgång i arbete jfr ADsatt att ettge om
1981 132. finnsDet enligt min mening också goda skäl för i fallnr att avdetta slag bygga vidare tanke redanhar kommit till uttryck i arbets-en som
domstolenspraxis, nämligen arbetsgivareeller arbetstagareinte skallatt en en
bli undantagslöstbunden uppsägning eller hävande anställnings-av etten av
avtalet, den rättshandlingen har tillkommit i hastigt mod och snabbtom
återtasvillkorslöst se AD 1977 178 200.ocht.ex. nr

Jagvill inskjuta det i situationerde jag här har behandlatfinnsatt möjlig-som
heter såvitt gäller det allmänna skadeståndet,nå fram till riktigtatt, ochett
rimligt resultat i visst hänseendeäven tillämpa regelnett annat attgenom om

skadeståndspåföljden i vissa situationer kan falla bortatt helt. Om t.ex. endomstol kommer fram till övervägandeskäl talar för arbetstagareharatt att en
haft fog för betrakta sig avskedad något avskedandeatt har varitutan attsom
åsyftat, kan det rimligt inte skadeståndetförutöver dennaarbetsgiva-attvara

felbedömning döma något ytterligare allmänt skadeståndför lagensrens ut att
regler förfarande vid avskedandeinte har iakttagits.om

Om den oklara situationen väl reds arbetsgivarens eller arbetsta-ut-
initiativ arbetstagaren således i allmänhetär skyldig godtagarens att ett-

allvarligt erbjudande återgång i anställningen. Gör han intemenat det,om
har han i allmänhet förverkat sin ekonomiskträtt skadestånd frånatt
arbetsgivaren för sin arbetslöshetsperiod. Huruvida arbetstagaren i ett
särskilt fall skyldig godtaär erbjudande återgång fåratt ett avgörasom
med hänsyn till omständigheterna. Det bör därvid inte ha någon avgöran-
de betydelse bär den skulden tillstörsta oklar situation harvem som att en

Ävenuppkommit. det arbetsgivarenär bär den huvudsakligaom som
skulden till situationen har uppkommit inteoch tidigare,att börretts ut
han ha möjlighet begränsa sin skadeståndsskyldighetatt attgenom ge ar-
betstagaren allvarligt återgångserbjudande. Det börett betonasmenat att
vad här har tagit sikte det fallet arbetsgivarensagts villkorslöstsom att
erbjuder arbetstagaren tillbaka till just den anställningatt arbets-som
givaren har skilt honom från. Vill arbetsgivaren inte låta arbetstagaren
komma tillbaka till denna anställning erbjudandetutan avser en ny an-
ställning, får frågan huruvida arbetstagaren skyldig minskaär sinatt
skada godta erbjudandet bedömas efter de riktlinjerattgenom som ar-
betsdomstolen tillämpar för falletdet arbetstagaren har möjlighetatt att
få anställning hos arbetsgivare.en annan
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och andra anställningsförmâner20.4 Bestämmelsen lön iom.
§8 anställningsskyddslagen3

fråga hänger medgår till behandlaVi över att som sammanen annannu
ekonomiskt skadestånd.jämkning av

avtaletOm i avtal inte fullgör sin del inteattett utgepan av genomen
förköpeskillingen levererade kanvad han skyldig,är mot-t.ex. varor,

avtalet har hävts, domstolsi allmänhet, åtminstone inte medparten om en
fullgörande. domstol kan således i allmänhettvinga fram avtalets Enhjälp

enligt Detta inombetala han skyldig avtalet.vaddöma är ärpart atten
allmängiltig princip, och den betalningsskyldighetförrnögenhetsrätten en

skadestånd. Inomi allmänhet inte arbetsrättendöms betraktasut somsom
jämkning skadestånd.finns det regelmässigt lagregler medgersom av

jämkningNågra allmänna regler betalnings-motsvarande om av annan
emellertid inte inom arbetsrätten, vilket bl.a.skyldighet fmns det anses

på lön enligt avtal för utfört arbete inte kaninnebära kravatt t.ex. ett
praxis åtminstoneemellertid i sin iblandjämkas. Arbetsdomstolen har

ersättning för förlorad arbetsförtjänstkrav påbetraktat arbetstagaresen
oriktigt skild från anställningentid arbetstagaren har varitunder när som

1949 i vissaskadestånd 1948 21 och ll, och undan-se ADt.ex. nrnr
anställningsförmåner,för förloradetagsfall jämkat ersättningäven som

skadestånd inte krav avtalethar betraktat ochdomstolen attsomsom
l6 19481935 1943 57, 1945 ochskall fullgöras se AD 17,t.ex. nr nr nr

1971 och 1973 31. Harjämför AD 25 arbetstaga-21, även t.ex. nr nrnr
således inte bara stått till arbetsgivarensfaktiskt utfört arbete, ochren

fallutföra ersättningen dock inte i någotförfogande för arbete, tordeatt
skadestånd.ha betraktats som

arbetsdomstolens beskrivna praxis in-Förmodligen bakgrundmot av nu
bestämmelse arbetsgiva-fördes i 1974 års anställningsskyddslag attomen

skadestånd,förutom skall betala arbetstagarenvid brott lagen,motren
på lagen kananställningsförmåner denne grundlön och andra som av

överfördesberättigad till 38 § första stycket. Bestämmelsense se-vara
1982 års anställningsskyddslag.någon saklig ändring tilldermera utan

anställningsförrnåner arbets-Bestämmelsen innebär lön och andraatt som
skadestånd jämk-till inte betrakta ochkan ha ärrätt att atttagaren som

i fråga beträffande sådana förmåner. lning följaktligen inte kan komma
års anställningsskyddslag anförde fö-allmänna motiveringen till 1974den

till förmånerdepanementschefen den lön och andraredragande rättatt
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under bl.a. uppsägningstid han hade förordat se 12 § anställnings-som
skyddslagen skulle kunna urholkas på inte önskvärt förmånersättett om
för arbetad tid skulle kunna jämkas. tillMed hänsyn den avräkningsre-
gel departementschefen hade förordat se 13 § anställningsskyddsla-som

enligtgen honom, några stötande konsekvenser inte kunna uppståsyntes,
förmåner utgårdessa oavkortade.attav

omfattasPå det område anställningsskyddslagen gäller såledessom av
den lön anställningsförmåneroch de enligt lagen skallattnumera som

såutgå till arbetstagaren länge anställningsförhållandet består, främst
under uppsägningstiden, vid tvist uppsägning eller avskedande och iom
samband med permittering, inte betraktas skadestånd och inte hellersom

bli föremål förkan jämkning. Detta gäller i fråga förmåneräven om som
tid under vilken arbetstagaren inte har utfört något arbete. Denavser

beräkningen förmånerde arbetstagaren har tillnärmare rättav som
under uppsägningstid enligt 12 § anställningsskyddslagen kan be-m.m.

kollektivavtal har slutits eller godkänts centralstämmas genom som av en
arbetstagarorganisation se 2 § andra stycket anställningsskyddslagen.
Ersättning har beräknats enligt sådant avtal tilltorde med hänsynettsom
bestämmelsen i 38 § första anställningsskyddslagen intestycket betraktas

skadestånd inte jämkas.och kunnasom

Emellertid tillåtetdet avtal avvikelser från permitte-är göraatt genom
ringslönereglema i 21 § anställningsskyddslagen se 2 § tredjeandra och
styckena anställningsskyddslagen. Huvudregeln i 21 § anställnings-
skyddslagen arbetstagare pennitteras har till lönär rättatt en som samma
och andra anställningsfönnåner han fått behålla sinahade arbets-som om
uppgifter. Rätten till permitteringslön, alltså icke arbetad tid,avsersom
enligt 21 § anställningsskyddslagen således enligt 38 § förstaskall stycket
anställningsskyddslagen inte skadeståndsanspråk.betraktas Manettsom
kan fråga sig till pennitteringslön arbetstagaren kanden rättom somnu

någotha enligt avtal har lagens regel i fall skulle kunna be-ett ersattsom
traktas skadestånd och bli föremål för jämkning. I medbestämmande-som
lagen, bl.a. reglerar fall kollektivavtalsbrott, finns nämligendetsom av
inte någon uttrycklig regel ersättning arbetstagare kan haattom som en

till enligt inte skall skadestånd.avtal betraktasrätt som

arbetsrättsliga innehåller bestämmelserI andra lagar till lönrättsom om
och skadestånd finns ibland bestämmelse lön och andram.m. om omen

anställningsfönnåner finns i 38 §den första stycketmotsvararsom som
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anställningsskyddslagen. Ibland saknas det emellertid sådan bestämmel-en
Det svårt här urskilja någon klar linje.är Det finns så-attse. numera en

dan bestämmelse lön och andra anställningsförmåner i lagenom
1939727 förbud uppsägning eller avskedande arbetstagaremotom av
med anledning vämpliktstjänstgöring lagen 1970943av m.m., om ar-
betstid i husligt arbete, förtroendemannalagen från år 1974, lagenm.m.
1974981 arbetstagares till ledighet för utbildningrätt och iom semes-
terlagen 1977480. Motsvarande bestämmelse saknas i lagen 1970215

arbetsgivares kvittningsrätt, lagen 1978410 till ledighet förrättom om
vård barn, efter lagändring har i kraft den l janu-trättav m.m. en som
ari 1980, 197879l68, lagen 19791184 till ledigheträttse prop. om
för vissa föreningsuppdrag inom skolan, lagen 1986163 rättm.m., om
till ledighet för svenskundervisning för invandrare, styrelserepresenta-
tionslagen från år 1987 som dock inte innehåller några materiella be-
stämmelser till lön m.m., lagen 19881465rätt ersättning ochom om
ledighet för närståendevård och i jämställdhetslagen 1991433. Det sy-

svårt sakligt motivera varför karaktären arbetstagaresattnes av en an-
språk på ersättning för han har fått vidkännas minskning löne-att en av
fönnåner på grund han har utnyttjat sin lagstadgadeatt rättav att vara
ledig från anställningen kan variera påberoende arbetstagaren harom
varit ledig för vård barn skadestånd föreller studier icke skade-av
stånd.

Enligt vår mening blir lagstiftningen lättare förstå och enklare till-att att
lämpa, de olika lagreglema samordnas i berört hänseende. Det börom nu
då först undersökas det huvud behövs någon bestämmelseöver tagetom

lön och andra anställningsförmåner den finns iom motsvararsom som
38 § första stycket anställningsskyddslagen.

Som tidigare har har arbetsdomstolen bara i vissanämnts särpräglade un-
dantagsfall jämkat ersättning för förlorade anställningsförmåner, harsom
betraktats skadestånd. Mot de materiella resultat domstolen harsom som
kommit fram till i dessa undantagsfall kan det inte riktas några befogade
anmärkningar. Redan reglerna i anställningsskyddslagen till lönrättom

under uppsägningstiden och under den tid tvist pågårm.m. som om an-
ställningens bestånd innebär ersättningen för denna tid inte betraktasatt

skadestånd kan jämkas; i stället finns det särskild avräknings-som som en
bestämmelse §i 13 anställningsskyddslagen. Det står å andra sidan klart

ersättning för förlorade anställningsförmåner tiden efter detatt som avser



SOU 199332 Sanktionsregler 621

anställningen har upphört i inte kanregel betraktaatt att annatvara som
skadestånd. först iDet situationer där ersättning krävs för anställ-än är

ningsförrnåner avseende tid vilken anställningenunder har bestått, och
anställningsavtalet således varithar gällande, det egentligen kansom vara

huruvida det fråga skadeståndskrav ellertveksamt kravär ett ettom
avtalet skall fullgöras. Enligt vår mening kan det med fördel lämnasatt

Ävenrättstillämpningen denna fråga. i falltill de där denavgöraöver att
ersättningen har betraktats skadeståndskrav, blibegärda kanettsom som

föremål för jämkning, har arbetsdomstolen visat sig tillämpasagtsom
otillfredsställandejämkningsreglema på sådant några materielltsättett att

inte uppkommit. regeln lönresultat har Den nuvarande och andraom an-
ställningsfönnåner i bl.a. 38 § första anställningsskyddslagenstycket ut-

övrigt något ersättningenför inte den begärda be-ärsäger när attom
såledeslön respektive skadestånd. Domstolen måste redan itrakta som

självständigt bedöma den begärda ersättning,dag karaktären och be-av
förtydligande syfte. särskil-stämmelserna kan inte nödvändiga i Deanses

lön andra anställningsförrnåner bör såledesda bestämmelserna ochom
lagstiftningen såsom obehövliga.utmönstras ur

Det bör för tydlighets skull här betonas vad rätteligen lönutgöratt som
anställningsförrnåner, utgår på grund eller lag,eller andra avtalavsom

naturligtvis inte bestämmelser jämkningjämkas med stöd av som avser av
berör inte frågan iskadestånd. Våra redovisade överväganden vadnu

i fråga regler,mån jämkning lön kan komma med stöd andraav m.m. av
36 §sådan allmän avtalsrättslig regel den finns i avtals-t.ex. som somen

lagen. Denna fråga behandlas huvud inte i anställningsskydds-över taget
lagen.

20.4 .6. skadeståndekonomiskt arbetstagarenBegränsning närav
åtgärder för minska skadahar vidtagit skäliga sininte att

ekonomiska skadeståndet för förloradEnligt rättspraxis kan det arbets-
eljest, arbetstagaren inte har vidtagit skäligaförtjänst lägresättas än om

Enligtåtgärder för få anställning och därmed minska sin skada.att en ny
rättstillämpningen tillfredsställande le-vår mening på denna punkt ochär

i praxis till materiella resultat efter omständigheterna ider väl avvägda
Om vill skadeståndet ide enskilda fallen. betrakta bestämmandetman av

fall tillämpning jämkningsregler, såsom arbetsdomstolendessa som en av
fall, skade-ha gjort i vissa eller tillämpning allmänensynes som aven

ståndsrättslig princip, vid sådant förhållande, och då jämkningsbe-har
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förekommer såstämmelser i all arbetsrättslig lagstiftning, baragott som
teoretiskt intresse.

§20.4.3.7. Begränsningsregeln 38 andra stycketi sista meningen
anställningsskyddslagen

38 § sistaI andra stycket meningen anställningsskyddslagen finns det en
regel innebär arbetsgivarens ersättningsskyldighet för ekonomiskattsom
skada tiden efter anställningdet har upphört begrän-ärattsom avser en
sad till högst det belopp i 39 § anställningsskyddslagen.som anges

arbetstagare har blivit oriktigtEn avskedad eller uppsagd kan väljasom
fasta avskedandet eller uppsägningen frivilligtoch sluta sinatt ta an-

ställning, ändå kräva skadestånd för arbetsgivarens oriktiga åtgärd.men
Anställningen upphör i sådant fall vid avskedande och vidett genast upp-

vidsägning uppsägningstidens utgång. Arbetstagaren efter anställ-gör
ningens upphörande ekonomisk förlust utebliven lönmotsvararen som

Omeller löneminskning. arbetstagaren, på grund ålder eller otill-t.ex. av
räcklig utbildning, inte attraktiv arbetsmarknaden, kan det dröjaär
länge innan fårhan arbete med lön den han ti-ett nytt motsvararen som
digare hade. Arbetstagaren kan således ekonomisk förlust,göra storen

ofta inte går uppskatta förhand, till följd han har förlo-att attsom av
sin anställning. Den behandlade regeln begränsar arbetsgivarensrat nu

ekonomiska för denna förlust vissttill högsta belopp iettansvar som
norrnalfallen mellan 16 48och månadslöner.motsvarar

Det inte bara vid oriktiga avskedanden eller uppsägningar denär som nu
behandlade regeln begränsning ersättningen för mistad lönom av m.m.

Ävenefter anställningens tillämplig.upphörande kan bli arbetsgiva-när
åsido arbetstagarens företrädesrätt till återanställning ellersättert.ex.ren

till fortsatt arbete i turordningssituation kan regeln bli tillämplig.en

Den behandlade begränsningsregeln hänvisar i fråga tillbeloppnu om
reglerna i 39 § anställningsskyddslagen. skadeståndet får bestämmas till
högst det belopp i 39 § anställningsskyddslagen. Dennasom anges an-
knytning till §39 anställningsskyddslagen innebär arbetsgivarens eko-att
nomiska för arbetstagarens förlust efter det anställningen harattansvar
upphört inte kan bli arbetsgivaren i stället hadestörre än trotsarom en
dom innebörd iarbetstagaren stället skulle ha haft anställningenattav
kvan
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vårEnligt mening begränsningsregel redovisad innebördär en av nu
Kopplingennödvändig. till belopp i 39 § anställnings-de som anges

skyddslagen också naturlig. föreslår ingenVi ändring beträffandeär
regel.denna

samtliga arbetsrättsliga innehållerI lagar bestämmelser innebärsom som
uppsägning eller avskedande kan ogiltigförklaras med-att ett utomen -

bestärnmandelagen och förtroendemannalagen finns hänvisningar som-
§begränsningsregeln i 38 andra stycket sista meningen anställnings-gör

skyddslagen tillämplig någon med reglerna i lagarstöd dessaäven när av
för talan med anledning uppsägning eller avskedande.ettav en

hänvisning saknas i förtroendemannalagen kan med beaktandeAtt en av
Åmanskatillkomsthistoria förefalla förbiseende. Den s.k.lagens ettvara

föreslog i SOU 197356utredningen regel förhöjt skadestånd viden om
obefogad uppsägning facklig förtroendeman vidoch vägran attav en
återta förtroendeman uppsägningen ogiltigför-sedan honom bliviten av

Samtidigt föreslogs emellertid begränsningsregeln iklarad. nuvarandeatt
§ meningen38 andra stycket sista anställningsskyddslagen genom en

hänvisning skulle tillämplig förtroendemarmalagens områ-göras även
varit förtroendemannende. Tanken bl.a. ha skulle kunna fåattsynes er-

sättning för förlust tiden efter det anställningen haratten som avser upp-
förhöjdahört med högst det beloppet. Departementschefen fann emeller-

tid någon särskild regel förhöjt skadestånd inte behövde införas.att om
Någon hänvisning till begränsningsregeln §i 38 anställningsskyddslagen
gjordes emellertid inte i lagtextden regeringen föreslog ochsom som
riksdagen Omsedermera godkände. tanken på förhöjt skadestånd vidett
uppsägning facklig förtroendeman avvisades, kan fråga sigav nu man
varför underlåta i lagtexten hänvisa till begränsnings-att attman, genom
regeln i anställningsskyddslagen, införde ordning efter ordalagenen som
innebär förtroendemannen har till ekonomisktobegränsad ska-rättatt en
destånd vid uppsägning i strid lagen. I fall enligt vårdetärmot vart me-
ning såväl nödvändigt lämpligt begränsningsregeln for-görsattsom nu
mellt tillämplig förtroendemannalagens område. vi harAv vadäven
anfört i föregående avsnitt framgår vi föreslår begräns-närmast att att
ningsregeln tillämplig beträffande uppsägningar eller avske-görs även
danden har skett i strid föreningsrättsreglema i medbestämman-motsom
delagen. Lagstiftningen blir inte lättare förstå enklareochannat att attom



624 Sanktionsregler SOU 199332

tillämpa nödvändiga begränsningsregel tillämplig påärom samma - -
fall obefogadealla uppsägningar avskedanden.ochav

20.4 .8. skadeståndetDet allmänna

Vi går till behandla det allmärma skadeståndet.över attnu

Från arbetsgivarhåll har det föreslagits arbetstagare har begärtatt en som
fåttoch uppsägning ogiltigförklarad domstol inte dessutom skallen av en

kunna få allmänt skadestånd arbetsgivaren, sin vilja tvingasmotav som
behålla arbetstagaren i anställning. I fall, bör arbets-att vart menar man,

givaren huvud behöva betala allmänt skadestånd bara hanöver taget om
uppsåtligen eller vårdslöshet har brutit lagen, dvs. hanmotav grov om

foghar saknat för sin ståndpunkt i tvisten. Man har därvid pekat att
arbetstagarorganisationers skadeståndsansvar i många fall begränsatär
just detta Under alla förhållanden efterlyses från arbetsgivarhållsätt. en

nyanserad skadeståndsbedönming i uppsägnings- och avskedandefall.mer

Enligt vår mening intekan det komma i fråga helt avskaffa skade-att
ståndssanktionen arbetsgivaren har brutit lagen arbetstaga-när mot men

får behålla anställningen efter ogiltigförklaring uppsägning.ren av en
Inte heller det lämpligt på anställningsskyddsområdetär generellt be-att

arbetsgivarens skadeståndsansvar falltill uppsåtgränsa ellerav grov
vårdslöshet. Frågan utformningen arbetstagarorganisations skade-om av
ståndsansvar kommer behandla i betänkande rörande denatt ett senare
s.k. kollektiva arbetsrätten.

Det allmänna skadeståndet har i anställningsskyddslagen, liksom övriga
håll inom arbetsrätten, främst preventiv funktion; det skall avhållaen
från lagbrott. En uppsägning eller avskedande bör den absolutett vara
sista för tillkommautvägen med besvärlig situationrättaatt en ar-
betsplatsen. En uppsägning eller avskedande för den enskildeärett ar-
betstagaren mycket ingripande åtgärd berör hela hans livssitua-en som
tion. Det förhållandet allmänt skadestånd åtminstone i princip kan dö-att

i varje fall där lagens krav för uppsägning eller avskedande inteutmas är
uppfyllda i förening med den kontroll lagstiftningens till-garanterar av-
lämpning arbetstagarna och deras organisationer arbets-utövarsom att-
givare i allmänhet inte vidtar sådan åtgärd sig ha mycketutan atten anse
starka skäl för det. Den nuvarande huvudregeln starkt incita-utgör ett

för arbetsgivaren undersöka alternativa möjligheter innanment att noga
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tillgriperhan uppsägning eller avskedande. En huvudregeletten annan
skulle innebära alltför risk för antalet obefogade uppsägningarstor att
och avskedande kan tillöka följd det blir känt det inte kostaratt attav
något förutom arbetstagaren får behålla arbetet- i tveksammaatt att-
fall, där arbetsgivaren eljest skulle ha vidtagit någon åtgärd,annan
chansa med uppsägning eller avskedande. Huvudregeln bör såle-etten
des alltjämt allmänt skadestånd för kränkning kan dömas iatt devara ut
fall där lagens regler har åsido.satt

Det förhållandet allmännadet skadeståndet har mycket viktigatt en pre-
ventiv funktion fylla innebär emellertid inte sådant skadeståndatt att
måste utgå i alla enskilda fall där lagens regler har brutits. Det allmänna
skadeståndet måste också i det enskilda fallet framstå rimlig ochsom en
rättvis reaktion på det arbetsgivaren har låtit sig komma till last.som
Ibland måste sådan bedömning omständigheterna i det enskilda fal-en av
let leda till något allmänt skadestånd huvud inte dömsatt över taget ut,

lagbrottet mindre allvarlig karaktär.är Detta för inte med sig nå-om av
beaktansvärd risk för den preventiva effekten det allmännaattgon av

skadeståndet minskar. Att allmänt skadestånd döms i fall därävenut ar-
betsgivarens lagbrott vid objektiv bedömning samtliga omständighe-en av

framstår ursäktligt eller i hög grad förståeligt, bidrar inte tillter som att
förstärka den preventiva funktionen; det skapar bara irritation och en
känsla orättvisa bristandeoch förståelse för arbetsgivarens svårigheterav
i svårbedömda fall. Man kan också, vill, uttrycka saken så denom attman
kränkning lagbrottet för arbetstagaren eller hansutgör organisation isom
dessa fall liten eller obefintlig.är

För fullständiga bilden kan här också allmänt skadeståndatt nämnas att
naturligtvis inte betalas i alla fallde där lagens regler har brutits. Iut
många fall kan arbetsgivaren och arbetstagaren hans ellerparterna samt-
hennes organisation vid förhandlingar reda saken och komma tillut-
uppgörelser rimliga och alla inblandadeär kan Fack-som som acceptera.
liga förhandlingar och uppgörelser med enskilda arbetstagaregörs ärsom
naturligtvis viktiga och själva grunden för det arbetsrättsligautgör system

sedan länge har tillämpats med resultat i vårt land. vårMensom gott
principiella ståndpunkt det inte rimligtär det skall tilläratt att vara upp
arbetstagarorganisationemas och deras medlemmars välvilja de villom
medverka till åstadkomma rimliga resultat i det enskilda fallet. Redanatt
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utformningensjälva lagreglema tillämpningenoch idem domstolav av
sådanbör rimliga resultat uppnås i de enskilda fallen.attvara

Vi skall i följandedet utveckla vihur på det allmännanämnare skade-ser
ståndet.

20.4.3.9. En helhetsbedömning

Frågan något allmänt skadestånd skall utgå och i så fall hur ska-stortom
deståndet skall bör, liksom hittills, efter helhetsbedöm-avgörasvara en

samtliganing omständigheteri det enskilda fallet. gårDet inte pekaattav
någon enskild omständighet alltid skall avgörande, detut ärsom utanvara

samlade bilden förhållandenaden i det särskilda fallet har betydel-av som
Det kan dock något allmänt skadestånd intenormalt börsägas dö-attse.

i situationerde där domstolen själv funnithar det har varitut attmas
fråga svårbedömt fall. I dessa svårbedömda situationer det iärettom
allmänhet inte rimligt eller nödvändigt- straffa arbetsgivarenatt ge--

jämte övriga påföljder döma allmänt skadestånd för hanatt ut ettnom att
har gjort missbedömning. Den kränkning arbetsgivarens missbe-en som
dömning svårbedömd situation för arbetstagaren måste ocksåutgörav en
bedömas ringa. Står ådet andra sidan redan efter översiktligsom en ge-
nomgång klart för utomstående bedömare de skäl arbetsgiva-atten som

har lagt till grund för inteuppsägning tillräckliga, bör all-är ettren en
skadestånd ungefär nivå i dag normalt dömasmänt ut,samma som om

inte finnsdet några särskilda skäl.

Även helhetsbedömning således alltid skall bör finnasdetgöras,om en
vissa faktorer bör beaktas i särskild grad. Särskilt bör arbetsgivarenssom
skuld till lagbrottet, och därmed lagbrottets grovhet, den skade-samt
ståndsberättigades handlande beaktas.

20.4.3.10. Arbetsgivarens skuld

Med arbetsgivarens skuld uppsåt,det dvs. de avsikter och motiv,avses
arbetsgivaren förhar haft sitt handlande. En arbetsgivare med-som som
eller uppenbar nonchalans åsido arbetsrättsliga lagreglersättervetet av

skall bedömas Redan nuvarande rättspraxis visar det finnssträngt. att
möjlighet i dessa fall och arbetsgivaren har haft lagstridiganäratt rent
syften med åtgärd,sin såsom könsdiskriminera eller kränka förenings-att

döma effektiva och skadestånd.kännbararätten ut-
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finns också fallMen det där arbetsgivaren har försökt i enlighet medatt,
lagstiftningens intentioner, efter förmågabästa bemästra svårhanteraden
situation på arbetsplatsen. Det ofta svårt i enskilt fallär avgöra näratt ett
förhållandena har utvecklats dithän finnsdet saklig grund för uppsäg-att
ning. Arbetsgivaren sålunda felbedömning.kan lätt Arbetsdom-göra en

i komplicerade fallstolen dessa regel mycket ingående ochgör som en
bedömning frågannyanserad det finns saklig förgrund uppsäg-av om

ning. Ibland kommer domstolen först efter ganska lång betänketid ochen
under oenighet fram till det, arbetstagarens förseelser, inte haratt trots
funnits saklig för uppsägning; arbetsgivarengrund borde vidtagithat.ex.
ytterligare omplaceringsförsök. I fall,dessa där arbetsgivarenett utan

avsikter långonda under kanske tid har gjort i allt vad han harstort sett
kunnat för situationen tillgripareda uppsägning, förhål-äratt attut utan
landena oftast sådana något allmänt skadestånd huvud inteöveratt taget
bör dömas det tillräckligt arbetstagaren får behålla anställning-ärut; att
en.

typfallEtt där arbetsgivarens uppsåt bör ha betydelse för skade-annat
ståndsbedömning arbetsgivaren inte fullt har bevisa sinakunnatär när ut
påståenden i anställningsskyddstvisten. Det arbetsgivaren harär attsom
styrka bevisa förhållandende han vill lägga till förgrund uppsäg-som
ningen. Innan arbetsgivaren vidtar så ingripande åtgärd uppsäg-en som

måstening, han naturligtvis vidta åtgärderskäliga för undersökaatt om
omständigheterde han tänker grunda uppsägningen verkligen ärsom

för handen. Ett grundkrav givetvis arbetsgivaren i samband medär att
överläggning eller eljest också låter arbetstagaren siguttala och be-om

de anklagelser har kommit fram.möta som

Har emellertid arbetsgivaren i det enskilda fallet vidtagit skäliga åtgärder
för undersöka sakförhållandena och kan vad därvid framkommitatt som
vid bedömningobjektiv ha arbetsgivaren skälig anledningsägas gett atten
utgå från förhållandende han har grundat uppsägningen verk-att som
ligen för någothanden, bör allmänt skadestånd i allmänhet inte dömasvar

domstolen i efterhand kommer fram till arbetsgivaren inteävenut attom
rättegångeni har kunnat sina påståendenstyrka fullt Det kanut. t.ex.

efter uppsägningen kommithar fram utredning, exempelvis läkarin-ny
tyg.

Huruvida arbetsgivaren vidtagithar skälig åtgärder för undersöka sak-att
förhållandena måste bedömas med hänsyn till omständigheterna i det en-
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skilda fallet. Det måste krävas arbetsgivaren, med vederbörligt beak-att
tande hans förutsättningar och den situation han har befunnit sigav

objektivt har tagit tillsätt all relevant bevisningett rörande sakför-vara
hållandena, inklusive arbetstagarens uppgifter, enligt naturligtettsom
betraktelsesätt har stått honom till buds. Han måste därvid särskilt beakta
arbetstagarens uppgifter och bedöma i vad mån dessa bör upphov tillge
ytterligare utredningsåtgärder. Arbetstagaren kan hänvisa tillt.ex. perso-

kan ha relevanta upplysningar lämna eller till utfärdade intygner som att
I detta sammanhang bör dock också beaktas arbetsgivarenetc. inte äratt -

och inte heller bör något slags domstol eller åklagare. Ar-vara -
betsgivaren har inte förutsättningar åklagare för förhö-samma attsom en

vittnen eller fram bevisning eller för bedömningarta görara annan att av
han i domstol kan styrka vad han på objektiva grunder har skälom en att

har inträffat.anta

Det bör betonas vad bara gäller under förutsättning deatt sagtssom nu att
förhållanden arbetsgivaren har grundat uppsägningen eller avske-som
dandet i föroch sig, de fullt hade kunnat bevisas i rättegången,utom
hade varit tillräckliga för rättfärdiga åtgärden.att

2043.11. Brott färfarandereglermot m.m.

Det inte bara vid uppsägningär eller avskedande arbetsgiva-etten som
uppsåt Ävenkan betydelse vid skadeståndsbedömningen. vid brottrens

förfarandereglema i anställningsskyddslagen bör arbetsgivarensmot t.ex.
uppsåt beaktas. Har arbetsgivaren något egentligt uppsåt brytautan att-

lagen handlagt den aktuella frågan tillgodosermot sätt deett som-
intentioner ligger bakom förfarandereglema, bör något allmänt ska-som
destånd inte dömas bara därför handläggningen inte har skett i justut att

former Överde och just det lagstiftningen föreskriver.sätt huvudsom
bör administrativa misstag uppsåt bedömas milt.taget Rättasrena utan ont

misstaget till så det har uppdagats bör inte något allmänt skadeståndsnart
dömas Upprepas å andra sidan misstag sedan det har påtalats,ut. samma
bör dock bedömningen bli Utgångspunkten måste nämligenen annan.

det arbetsgivarenär har för förfarande-att ävenvara ansvaret attsom
reglema i anstälhiingsskyddslagen iakttas och det han harärattnoga som

ordna sin administrativa organisation så han kan följaatt lagens regler.att
Men något enstaka misstag uppsåt bör, bedömas milt.utan ont sagt,som
Och det dessutom inte har funnits någon egentlig risk för rättsförlustom
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huvud inteför arbetstagarsidan, bör något allmänt skadestånd över taget
dömas ut.

återanställning20.4.3 Erbjudande.12. om

i frågaför övrigt tillämpas brottmotsvarande börEtt ävensynsätt om
modförfarandereglema. Om arbetsgivaren i hastigtandra regler änmot

efter någon betänketid, villkorslöstoch sedan,avskedar arbetstagareen
tillbaka till sin gamlauppsåt erbjuderoch i arbetstagaren attgott an-

ofta sådana något allmänt skadestånd inteställning, förhållandenaär att
återanställningserbju-arbetsgivarens allvarligt menadebör dömas Attut.

vid skadeståndsbedömningen, kan dessutomtill gododande räknas honom
innebär arbetstaga-befrämja snabba uppgörelser rätta attutomantas som

anställningen.får behållaren

skadestândsberättigades handlande0.4.32 Den

skadeståndsbedömningenbeaktas särskilt vidEn faktor bör ärannan som
Redan saklig grund-begreppetsskadeståndsberättigades handlande.den

åtminstone vissa för-konstruktion för sig arbetstagare undermed att en
klandervän och provocerande arbets-hållanden kan bete sig ganska

finnas saklig grund förför skull behöverplatsen det den uppsäg-utan att
skall vid bestämmandet detning. Vid helhetsbedömningden göras avsom

skadeståndet bör allvaret i arbetstagarens handlandeallmänna vägas mot
Ibland det förhållandetallvaret arbetsgivarens lagbrott. kan att ar-av

frågan funnits sakligbetsgivaren gjort felbedömning i det harhar omen
framstå klart mindre allvarligt klander-grund för uppsägning ochsom

lång tid låtit sigvad under kanske ganska hararbetstagarenväxt än
sådana fall något allmänt skadestånd inte dömaskomma till last. I bör ut.

sin misskötsamhet, får be-Det då tillräckligt arbetstagaren,är att trots
inte allmänthålla anställningen. Arbetstagaren bör därutöver detsom-

få för sin misskötsamhet. Itorde uppfattas arbetsplatserna betalt-
visserligen inte har varit så allvarlig kanmånga fall misskötsamhetendär

utsträckning,finnas anledning såsom redan sker i rättspraxis i vissdet att,
betydligtåtminstone det allmänna skadeståndet lägre vadänsätta som an-

varit fallet.skulle hanars

skadeståndsberättigades handlande får vidare särskild betydelseDen när
begålagbrott sådant han inte har kunnat detarbetsgivarens är utanatt ar-

direkta medverkan. Vi tänker här särskilt det falletbetstagarens att ett
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avtal tidsbegränsad anställning träffatshar i strid lagens regler.motom
förutsätter arbetsgivarenDetta och arbetstagaren från början haratt

varit tidsbegränsa anställningen. I sådant fall arbetsgi-böröverens attom
för sin oriktigamedverkan till den tidsbegränsningen få betala all-varen

skadestånd till arbetstagaren bara arbetsgivaren kan hamänt sägasom
fört arbetstagaren bakom ljuset något eller arbetstagarensätt pressat
till otillåtnagodta den tidsbegränsningen. I det fallet två haratt att parter
träffat otillåtet avtal bör således allmänt skadeståndett man genom
straffa den avtalsparten, förarbetsgivaren, detta bara denne kanena om

ha handlat otillbörligt sin Oftaarbetstagaren. kan detsägas mot motpart,
tillräckligt arbetstagaren, han för sin del väl har blivit med-närattvara

sin få anställningsavtaletkan förklarat gälla tills vidare.rätt,veten attom

fallI där arbetsgivaren har tillgripit avskedande kan det händaett att
domstolen kommer fram till det inte har funnits tillräcklig grund föratt
avskedandet väl saklig grund för uppsägning. I falldetta kan arbets-men

inte få ogiltigförklarat;avskedandet han kan bara få skadestånd.tagaren
Även här bör arbetstagarens handlande kunna spela viss vidroll ska-en
deståndsbedömningen. Det allmänna skadeståndet i denna situationavser

förhållandetbara det arbetsgivaren har formbryskare föranväntatt en
avsluta anställningen haft lagligvad han har grund för. Det all-än äratt

varligare använda avskedande uppsägning, och avskedande böränatt re-
för de verkligt fallen. finnasMen det kan gränsfall därserveras grova

arbetstagarens handlande har varit så allvarligt det intenästan,att men
fullt utgjort laglighar grund för avskedande. I dessa svårbedömda fallut,
där arbetsgivarens missbedömning vilken form för anställningensav av-
slutande borde ha valts framstår klart mindre allvarlig änsom som ar-

beteende någotbetstagarens bör allmänt skadestånd inte dömas det ärut;
tillräckligt arbetstagaren får ekonomiskt skadestånd denmotsvarandeatt
uppsägningslön gått mistehan har avskedandet.som om genom

20.4 .3.1 4 Lagbrottetframstâr ursäktligtsom.

Över huvud bör gälla någotdet princip allmänt skadeståndtaget attsom
inte skall dömas lagbrottet framstår ursäktligt. fö-Vi hari detut om som
regående flera punkter redan framhållit något skadestånd inte böratt

i svårbedömda fall arbetsgivaren,dömas där visar sigdet iut som senare
missbedömning.domstol, har gjort Inte heller någrabör s.k. kon-en en

sekvensskadestånd fördömas arbetsgivaren till följd han iut att attav
god tro har hävdat sin uppfattning i grundläggande tvistefråga, t.ex.en



SOU 199332 Sanktionsregler 631

någon varit arbetstagarehuruvida har eller självständig före-att anse som
Äveninte har följt lagens förfaranderegler. arbetsgivarenstagare, om

missbedömning i den grundläggande tvistefrågan inte framstår som ur-
säktlig skadestånd därför döms för felaktigtoch avskedande,ut ettt.ex.

i varitfår godtas arbetsgivaren övrigt har konsekvent i sitt hand-det att
Något samlat skadestånd för såväl felaktig-lande. s.k. den grundläggande

efterföljande formaliafelen bör såledesheten de inte dömas i dessautsom
fall, skadeståndet bör bara den grundläggande, eller såutan avse om man

missbedömningen.vill inledande eller utlösande,

skadestånd0.4.3 Jämkning allmänt2 5 av.

det sedan gäller frågan jämkning skadestånd har vi i det före-När om av
gående redan behandlat frågan jämkning eller nedsättning någonom -

grund ekonomiskt skadestånd och skadeståndnormeratannan av av en--
39 § anställningsskyddslagen.ligt

jämkning skadestånd följande iVad gäller allmänt kan Redansägas.av
domstolarna det allmänna skadeståndet direkt till be-dag bestämmer ett

samtliga omständigheter. Någon jäm-lopp efter helhetsbedömningen av
verkliga skadanförelse mellan den och det belopp döms i all-utsom

förespråkarskadestånd brukar inte ske. Med det vi ochmänt synsätt som
redogjort för i föregående framgår det tydligare det all-har det än att

direkt till efter helhets-skadeståndet skall bestämmas beloppmänna ett en
bedömning samtliga omständigheter. Eftersom det fråga ska-är ettomav

den verkliga skadan egentli-destånd för ekonomisk skada, kanänannat
rimligen inte någoninte uppskattas i och då kan det heller ipengar,gen

mening fråga jämka skadeståndsbeloppet från vissegentlig bli attom en
nivå den verkliga skadan till lägre nivå det utdömda ska-en annan,

därför i fråga beträffandedeståndsbeloppet. Det kan det detsättas om
verkligtallmänna skadeståndet finns något behov laborera medattav en

järnkningsmöjlighet. Faktum kvarstår dock domstolarna i dag faktisktatt
skadeståndet jämkas.använder sig uttryckssätt det allmännaattav som

beträffande det allmänna skade-Det kan inte heller uteslutas det ävenatt
iståndet kan finnas för jämkning egentlig mening. Viett utrymme mera

främstdå främst det fallet skadeståndet ned hänsyntänker sättsatt av
till den skadeståndsskyldiges dåliga ekonomiska förhållanden.

beträffande skadeståndet vi redogjortDet det allmänna harsynsätt som
sådantföregående innebär skadeståndet skallför i det bestämmas ettatt
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det främjar det allmänna intressetsätt avhålla från lagbrott denatt attav
preventiva funktionen, skadeståndet samtidigt måste framståattmen som

rimlig och rättvis påföljd för det har skett i det enskilda fallet.en som
Redan i den allmänna skadeståndslagen finns bestämmelser skade-attom
ståndsskyldighet oskäligt betungande med hänsyn tillär den skade-som
ståndsskyldiges ekonomiska förhållanden kan jämkas efter skälighet under
beaktande den skadelidandes behov skadeståndet 6även kap. 2 §av av
skadeståndslagen [l972207]. I praktiken utdöms väsentligt lägre all-

skadestånd arbetstagare arbetsgivare.männa Detta kanänav av ses som
utslag det inte skäligt ådöma arbetstagare, i all-ett att attav anses som

intemänhet har så goda ekonomiska förhållanden, lika höga skadestånd
arbetsgivare, i allmänhet förväntaskan ha bättre ekonomisksom som en

situation. Det åtorde andra sidan generellt krävas lägre skadestånds-sett
belopp för förmå arbetstagare avhålla sig från lagbrott denatt att pre-
ventiva funktionen för avhålla arbetsgivareföretag frånän lagbrott.att

Det allmänna skadeståndet inte primärt ha någonär reparativavsett att
funktion, dvs. skadelidande för uppkommen ekonomiskersättaatt en en
förlust, vilket naturligtvis inte hindrar det allmänna skadeståndet iatt
praktiken kan fylla sådan funktion för den inte kan, eller önskar,en som
föra bevisning vilken ekonomisk förlust lagbrott har fört medettom som
sig. Detta innebäratorde den skadeståndsberättigades behov eko-att av
nomisk ersättning, vilket behov tillgodoses det ekonomiska skade-genom
ståndet, inte enligt skadeståndslagensätt behöver inverkasamma som

jämkningsfrågan. Däremot måste naturligtvis det allmänna skadestån-
dets preventiva funktion beaktas vid bedömningen skadestån-noga av om
det skall jämkas.

2043.16. Den skadestândsstyldiges ekonomiska förhållanden

Det sagda leder till slutsatsen det beträffande det allmänna skade-attoss
ståndet betalas ekonomiskt skadeståndutöver för den faktiskaut ettsom-
ekonomiska förlusten bör finnas visst för jämkning iett utrymme-
egentlig mening grund den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhål-av
landen. frågaDen då står i förgrunden i vad mån arbetsgivarensärsom
skadeståndsskyldighet börjämkas med hänsyn till dennes ekonomiska för-
hållanden. Arbetstagares skadeståndsskyldighet i rättspraxis iredansätts
dag i allmänhet så lågt något för någon ytterligarestörreatt utrymme
jämkning eller någon nedsättning knappast kan erforderligtannan anses
eller önskvärt.
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i fråga jämkaförst slås fast det inte komma generelltDet bör kanatt att
skall betalas mindre företag. Iskadeståndet på grunden detden att ettav

i ianställningsskyddet generellt bli små företagsådant fall skulle sämre än
emellertid inte i jämkningsfrågan heltinnebärDet sagda attstora. man

företag ofta kan bedriva sin verksam-från särskilt mindrekan bortse att
flera gångerförhållanden. Som vi tidigareekonomiskahet under knappa

skadeståndssanktionen, behörigt beaktandemåste medframhållithar av
i enskilt fall framstå rimlig ochpreventiva funktionen, varjeden som en

fall till arbetsgivarens ekono-rättvis påföljd. I vissa kan det med hänsyn
rimligt så allmänt skadeståndsituation inte döma högtmiska ettatt utvara

skulle ha skett.som annars

arbetsgivarens eko-allmänt skadestånd grundEn jämkning ett avav
undantagsföreteelsemåste naturligtvisnomiska förhållanden vara en som

skadeståndsskyldighet framstår oskäligttillgrips ojämkadbara när somen
för hän-dock finnas någotbetungande. Det bör större att taett utrymme

ekonomiska svårigheter vad fallet i dagtill arbetsgivarens än ärsomsyn
Är vid tid-rättspraxis. arbetsgivaren enskild fysiskenligt en person som

upphört bedriva rörelse, kanför skadeståndets utdömande harpunkten att
ekonomiska förhål-finnas anledning beakta under vilkadet ofta att noga

Är fråga företagskadestândsskyldige lever. detlanden den ettomsom
ekonomiska svårigheter eller mycket ekonomi, kanhar stora en svagsom

anledning Om oriktigtibland finnas beakta detta. uppsagddet att en ar-
skadestånd,betstagare i detta fall tillerkänns ojämkat allmänt kan detett

gårleda till företaget omkull och alla arbetstagare vid före-kanske attatt
förlorar anställningen. I sådana fall det inte främjakantaget anses an-

ställningstryggheten i allmänhet döma ojämkat allmänt skade-att ut ett
stånd, betalning således får oskäligt betungande. Det kan härvars anses
också den statliga lönegarantin vid konkurs huvudnämnas överatt taget
inte omfattar skadestånd.allmänt

Rent allmänt gälla jämkning arbetsgivarenbör det kan övervägasatt om
framtidvisa han inte inom överskådlig kommerövertygande kan att en

samtidigtkunna betala ojämkat allmänt skadestånd han driveratt ett som
månsin rörelse vidare. Härvid bör det i viss kunna beaktas betalatatt ett

efter år 1984 i 20 § kommunalskattelagenallmänt skadestånd ändringen
1928370 inte längre avdragsgillt såsom kostnad i den bedrivnaär en
rörelsen.
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Även den skadeståndsberättigades förhållanden inte generellt kan tillå-om
inverka frågan jämkning det allmänna skadeståndet, finns dettas om av

inte något hindrar det skillnad mellan allmäntgörs skadeståndattsom en
skall betalas till organisation respektive till enskild. Skullesom en en en

ojämkad skadeståndsskyldighet både arbetstagare och hans organi-mot en
sation oskäligt betungande, bör i första hand skadeståndsskyldighetenvara

organisationen jämkas eller, i undantagsfall, helt bortfalla.gentemot
Ytterst får det ankomma rättstillämpningen i fallvilka och iavgöraatt
vilken mån någon jämkning skall ske.

20.4 Hur förhåller vårtsig till nuvarande rättspraxissynsätt

Det i fråga allmänt skadestånd enligtsynsätt anställningsskyddslagenom
vi förordar skiljer sig i vissa fråndelar vad i dag tillämpassom som en-

ligt rättspraxis. Man måste i högre grad vad hittills har skett iän som
rättspraxis beakta det utdömda allmänna skadeståndet skall framståatt

rimlig och rättvis påföljd med tillhänsyn omständigheterna i detsom en
enskilda fallet. Det inte svårt i arbetsdomstolensär praxis hittaatt exem-
pel fall där allmänt skadestånd med ibland betydande belopp har dömts

det vid objektiv bedömning måste ha varit frågasägasut trots att en om
svårbedömt fall där arbetsgivarens missbedömning -ibland stöddett av
minoritet inom domstolen framstår ursäktlig elleren trots attsom ar--

betsgivarens lagbrott vid jämförelse med vad arbetstagaren har låtit sigen
komma till framstårlast mindre allvarligt se 1989AD 77.t.ex.som nr

finnsDet i domstolens praxis exempel på falläven där allmänt skade-ett
stånd har dömts för bagatellartade fonnella brister, inte har förut som
med sig någon risk för rättsförlust i det enskilda fallet se AD 1978t.ex.

17.nr

20.4.3.18. Synsättet bör påi princip genomslag hela det
arbetsrättsliga omrâdet

Enligt vår mening bör det förordar i fråga allmäntsynsätt som om
skadestånd enligt anställningsskyddslagen få slå igenom motsvarande

hela det arbetsrättsliga området. Allmäntsätt skadestånd förekommer
inombara arbetsrätten, och det vi har redogjort för har all-synsätt som
giltighet inom detta område. Det allmännamän skadeståndet där detär,

förekommer, ha preventiv effekt, dvs. avhålla från lag-attavsett atten
eller kollektivavtalsbrott. Och bedömningen skadeståndssanktionenatt

i det enskilda fallet, beaktandeäven med bl.a. den skadeståndsan-av
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svariges eller mindre skuld skadeståndsberättigadesoch den hand-större
lande, framståskall rimlig rättvis påföljd föroch det harsom en som
skett, har generell giltighet och torde knappast omstridd. Detsammavara
torde gälla den sammanfattande bedömningen något allmänt skadeståndatt
inte skall dömas lag- eller avtalsbrottet framstår ursäktligt.ut om som
Det generella vi förordar kan fördelmed tillämpas inte barasynsätt
arbetsgivares skadeståndsskyldighet på skadeståndsskyldighetävenutan
för arbetstagare och organisationer, åtminstone beträffande kollektivav-
talsbrott. Beträffande skadeståndsskyldighet för arbetstagare och organi-
sationer, särskilt arbetstagarorganisationer, kan det dock krävas särskilda
överväganden lagbrott.rörande Dessa frågor vi behandlaattavser senare

vi i kommande betänkande bl.a. medbestämmandelagen inär ett tar upp
och förtroendemannalagen, där frågorna får särskild aktualitetstort ge-
den specialreglering finns i bl.a. dessa lagar.nom som

Vår slutsats blir alltså de generella bestämmelser allmänt skade-att om
stånd finns i olika arbetsrättsliga lagar bör samordnas i enlighet medsom
det vi har redogjort för. Härigenom blir försynsätt övrigt regelsys-som

enhetligt och överskådligt och därmed lättare förstå ochtemet attmera
enklare tillämpa. De specialregleringar rörande allmänt skadestånd föratt
särskilda fall finns i olika lagarnade bör dock tills vidare få stå kvarsom
oförändrade. De särskilt reglerade skadeståndsfallen behandlas nämligen

ilämpligen samband med vi går igenom de bakomliggande materiellaatt
reglerna.

20.4.3.19. Organisations skadeståndtill lagbrottvid medlemrätt mot

Vi vill avslutningsvis ytterligare fråga också sarnord-rörta upp en som
ningen de arbetsrättsliga lagamas påföljdsregler. Det gäller fråganav om

organisations till allmänt skadestånd regler i arbetsrättsligrätt nären
lagstiftning har brutits bara i förhållande till medlem i organisationen.en
Det således här inte fråga brott någon regelär organisa-motom som ger
tionen självständig till varsel.rätt t.ex.en

Vid tillkomsten 1974 års anställningsskyddslag, trädde i kraft denav som
l juli 1974, infördes det motivering i lagen bestämmelsenärmareutan en

innebar arbetstagarorganisation kunde få allmänt skadeståndattsom en
med hänsyn till organisationens intresse lagens bestämmelser iakttasattav
i förhållande till organisationens medlemmar. Genom följdändringar i
samband ikraftträdandetmed hänvisningargjordes den bestäm-genom
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melsen tillämplig beträffande 1939727lagen förbudäven motom upp-
sägning eller avskedande arbetstagare med anledning vämplikts-av av
tjänstgöring lagen 1945844 förbud uppsägning ellermotm.m., om av-
skedande arbetstagare med anledning äktenskap eller havandeskapav av

1972650och lagen till ledighet och lön vid deltagande irättm.m. om
Ävensvenskundervisning för invandrare. i lagen 191445 kommis-om

sion, handelsagentur och handelsresande infördes den juli 19741 hän-en
visning till bestämmelsen i 1974 års anställningsskyddslag. I de nu

lagarna fannsnämnda det inte tidigare någon bestämmelse motsva-av
rande innebörd.

I förtroendemarmalagen, också trädde i kraft den 1 juli 1974, inför-som
likaledesdes det- motivering liknande bestämmelse.närmareutan en-

Här dock märka bestämmelserna i förtroendemannalagenär att att ytterst
skydda den fackliga verksamhet arbetstagarorganisationemaattavser som

bedriver arbetsplatsen sina förtroendemän och det därför iattgenom
lika hög grad vid föreningsrättskränkning kan framstå själv-som en som
klart organisationen skall ha rättsligt skyddat anspråk slippaatt ett att
tåla intrång i sin verksamhet organisationens förtroendemänsattgenom

Ävenrättigheter i samband fackligamed det uppdraget kränks. i lagen
1974981 arbetstagares till ledighet för utbildning, trädde irättom som
kraft januariden 1 1975, infördes det- motiveringnärmareutan en-
bestämmelse liknade den fanns i 1974 års anställningsskyddslag.som som

Den tidigare omtalade lagen 1945844 förbud uppsägning ellermotom
avskedande arbetstagare med anledning äktenskap eller havandeskapav av

den 19771 januari lagen 1976280 till föräld-rättersattesm.m. av om
Ävenraledighet. i den lagen indet hänvisning till bestämmel-togsnya en

seni 1974 års anställningsskyddslag. Den januari 19791 1976 årsersattes
lag lagen 1978410 till ledighet för vård bam,rättav om av m.m.,
varvid hänvisningen behölls. I samband med ändringar, trädde isom
kraft den januari 1980, i 19781 års lag hänvisningen emellertidtogs

Sombort. motivering såvittdet, intresse, baraär attangavs avnu para-
grafen hade fått lydelse stämde med då föreslagnadeöverensen som
lagarna jämställdhet mellan kvinnor ioch arbetslivet ochmän rättom om
till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan I dem.m. nyss
nämnda lagförslagen, genomfördes, fanns det inte någon motsvaran-som

hänvisningde eller någon bestämmelse liknade den fanns i 1974som som
års anställningsskyddslag.
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1982vad iförberedelsearbetet på kommedI samband utmynnaattsom
arbetstagarorganisa-uppmärksammades särskiltanställningsskyddslagårs

departementschefenFöredragandeallmänt skadestånd.tilltionens rätt an-
19818271 83 ff.seförde följande härom s.prop.

väcktes förslag arbetsta-anställningsskyddskomrrxitténsarbeteUnder attom
skadeståndför del, arbetsgi-till allmäntgarorganisationemas närrätt egen en

enskilde skallskyddar den arbetstagaren,överträder lagregler tassomvare
upprätthålla åtskillnad mellan lagreglerSkälet främst börbort. att enmanvar

förhållan-intressenoch regler gällerför enskilda arbetstagarestill skydd som
fackliga organisationen sådan,arbetsgivaren och denmellandet t.ex.som

fackliga förhandlingar. Anställ-överläggning ellervarsel ochregler omom
så varje fall det främsta och praktisktinte det enda iningsskyddslagen är om
arbetstagarorganisationen får skade-påojämförligt viktigaste exemplet att

enskildalag behandlar detvidstånd brottäven mot an-en som
i fråga påmotsvarighet har aldrigNågonställningsavtalet. t.ex.satts

1970215 arbetsgivaresfinns inte i lagenområde ochsemesterlagens om
lagstiftningupprätthållits ikonstruktionenkvittningsrätt. Inte heller har annan

lagenskydda enskilda arbetstagare,årfrån t.ex.attavsersenare som
i arbetslivet. Den harmellan kvinnor och19791118 jämställdhet mänom

område.på föräldraledighetensutmönstrats

1973129 187 motiveras lag-anställningsskyddslagensförarbeten prop.I
organisa-helt kortfattat medpunkt, då nyhet,regeln på denna attsom var en

kan lita arbets-derasmedlemmarhar allmänt intressetionerna attattett av
organisationen innebärskadeståndtilllagen ochgivarna respekterar att ett

disku-effektivt sanktionerade.När sakenformföreskrifter blirbl.a. lagensatt
ändringsförslaget intedepartementspromemorianbetonasi ärattteras av-

preventiva funktionen hos lagensförändring denmedföra någonsett att av
skadeståndsregler.

arbetstagarorganisationemaflestaremissbehandlingen har deUnder motsatt
Arbetstagarorganisatio-ändringsförslaget.arbetsdomstolen avstyrktsig och

effektiviteten i lagensändringen kan medföraväsentliga skäl är attattnemas
arbetstagarorganisatio-Arbetsdomstolensanktionssystemnedsätts. attmenar

särskilt intresse la-område har starktpå anställningsskyddets attett avnema
enskilde medlemmen och medlem-i förhållande till denregler iakttas attgens

organisationenintresseföreningsrättens område harliksom ett attavmen
anställningsskyddsbestämmelsernatillmöjligt kanså effektivt attsesom

ändring i sju årtillställer sig vidare tveksamefterlevs. Domstolen av enen
tilltalandeområde detta intedet ärtillämpad princip och ettatt sommenar

kollektivavtalsanktionshänseendeberoendepåmed skillnad i om an-omen
nämligentillkommer detfinns kollektivavtalellerställningsskydd gäller ett

enligtför kollektivavtalsbrotttill skadeståndi dettaarbetstagarparten rätten
någrasjälv-avtalet inte innehållermedbestärnmandelagen,ireglerna även om

till anställnings-består hänvisningenbartständiga bestämmelserutan av en
fakul-juridiskaremissinstanser,däribland deOvriga friståendeskyddslagen.

till-uttalat sig i saken,i den mån de hari övrigt, har,och domstolarnateterna
Förslageterinran. stöds arbets-ändringen eller lämnat förslagetstyrkt utan av

givarorganisationerna.

genomföras. När lagen harändringsförslaget börför min delJag att nuanser
arbetsmark-känd och respekteradår det hela välgällt i sju och ärstora

arbetstagarorganisationemabör ha dennaden,väger av en-argumentetatt en
bestämmelser inteoberoendemöjlighet hävda lagensskilde medlemmen att

till för-bör sigrättsliga sanktionerna knytatidigare. Delika tungt som
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det inte sigmellan arbetsgivaren och arbetstagaren,hållandet när rör ettom
det fackliga inflytandet. Enregler i lagen gälleråsidosättande av som

liksomarbetstagarorganisationen börbetala skadestånd tillskyldighet att
arbetsgivarenanställningsavtalets område berodet enskilda av omannars

kollektivavtal. Den skillnadvidåtagit sig det binda sighar ett somattgenom
och därkollektivavtal gällerföreligga mellan fall därdärmed kommer att

motiverad deninte gäller sig i mina änavtalsådana ögonter som numer
fackligtfallet arbetstagarenenligt lagen, mellan detdirekt äruppkommer, att

inte upprätthålladet. Man börhan eller hon inteorganiserad och äratt en
ii färdinförts ellerordning inte har är utmönstrasatt annansomsom

område. Jag vill emellertidanställningsavtaletslagstiftning det enskilda
anställningsskyddskommittén, bortfallockså gjordes inombetona, att ettsom

skadeståndbetala allmänt tillarbetsgivarenskyldigheten för attav
få till verkan den s.k.organisation inte börfackligaarbetstagarens att

givetvis in,I det sammanhangetböreffekten försämras. vägaspreventiva att
de fackliga skadeståndeninnebärändringen ingalundaföreslagnaden att

§kollektivavtal med stöd 2fall då har träffatshelt. I de detfaller bort av
rättsanspråk kunna enligtmotsvarandestycket kommerandra att resas

skadeståndsregler.medbestämmandelagens

kraft april 1982,i den 1anställningsskyddslag, träddeårs1982I togssom
arbetstagarorganisationersbestämmelsenågonsåledes inte in rättdet om

bestämmelsen såle-grundläggandeGenom denskadestånd.till allmänt att
fråga lagari debortföll skadeståndsansvaretavskaffades,des även om

1939727nämligen lagenårs skadeståndslag,till 1974hänvisadesom
med anled-arbetstagareuppsägning avskedandeellerförbud mot avom

1972650 till le-lagenvämpliktstjänstgöring och rättning omm.m.av
svenskundervisning för invandrare. Iivid deltagandeoch löndighet

i kraft gjordes detanställningsskyddslag trädde1982 årsmedsamband att
i lagen 1974981ändringarmotiveradeickevissa närmareäven om--

bl.a. iutbildning studieledighetslagen,ledighet förtillarbetstagares rätt
§ studieledighetslagenbestämmelsen i 13ändrades inteEmellertid13

Omskadestånd. bort-till allmäntarbetstagarorganisationers rätt manom
således bestämmelseiförtroendemannalagen, finns det dagfrån omenser

skadestånd dentill allmäntarbetstagarorganisationers rätt motsvararsom
studieledighetsla-bara ianställningsskyddslag kvar1974 årsfanns isom

iavskaffa bestämmelsendet dagsvår meningEnligt ävenär attnugen.
studieledighetslagen.
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stå21. Arbetstagarens rätt att
i anställningen vid tvistkvar

Vi föreslår det, liksom i dag, skall finnas regel arbetstagarenatt atten om
automatiskt stå i anställningen i fall blivithar kvar de där det harrätt att
tvist uppsägning giltig och arbetstagaren har gått till domstolärom en

uppsägningstiden. Väcker talan förstunder arbetstagaren sedan uppsäg-
ningstiden har gått skall det dock krävas domstolen särskilt beslutarattut,

detta.om

I det fallet tvisten egentligen gäller någonting än uppsäg-att annat om en
giltig, finns något anställningsför-ning det huvudöverär t.ex. tagetom

hållande, skall ha stå kvar i anställningen baraarbetstagaren rätt att om en
särskilt beslutar det. Vi föreslår också domstol idomstol attom en sam-

gälla för tvistetiden skall fåband med beslut vad skall rättett attom som
det finns anställning. Bara har gjorts åtminstonedetpröva om en om san-

nolikt finnsdet anställning, skall domstolen kunna beslutaatt atten
arbetstagaren skall få stå kvar i anställningen.

Inledning2 1. 1
.

34-36 §§ anställningsskyddslagen finns det bl.a. reglerI arbetstaga-om
i anställningen så råder tvistmed lön stå kvar länge deträtt attrens om

anställningen bestå. Reglerna innebäri huvudsak följande.skall

vidVid avskedande upphör anställningen och uppsägningett genast en
anställningen vid uppsägningstidens utgång. Arbetstagarenupphör har
behålla sin lön och andra anställningsförrnåner underrätt uppsäg-att

ningstiden inte får utföra något arbete. Detta vihan har behand-även om
16.lat i avsnittnärmare

arbetsgivaren måsteHar arbetstagare, arbetstagaren inomsagt upp en en
viss enligt inom tvåtid huvudregeln veckor efter det uppsägningenatt-



640 Arbetstagarens stårätt kvar i anställningen vid tvist SOU 199332att

skedde underrätta arbetsgivaren han vill begära ogiltigförklaringattom-
arbetsgivarens uppsägning. Arbetstagaren måste vidare inom viss tidav -

inom två veckor från det underrättelsetiden gick tvisteförhand-att ut, om
ling inte har påkallats väcka talan ogiltigförklaring vid domstolom en-
40 §.

underrättelse,Har arbetstagaren beskrivet lämnat och väcker hansätt
därefter inom föreskriven tid talan vid domstol, har det uppkommiten en
tvist uppsägningen giltig. Arbetstagarens anställningär upphör då inteom
till följd uppsägningen förrän tvisten har slutligt avgjorts 34 § andraav
stycket, och arbetstagaren har efter uppsägningstidens utgångäven rätt

behålla sin lön Dessutom får han under tvistetiden inteatt avstängasm.m.
från arbete på grund de omständigheter har föranlett uppsäg-av som
ningen det finns särskilda skäl, och domstolen förkan tidenänannat om
intill det slutliga avgörandet besluta pågående avstängning skallatt en

34§upphöra tredje stycket.

Vid uppsägning har arbetstagaren således i princip fåmed lönrätt atten
fortsätta arbeta i anställningen under hela tvistetiden, alltså efterävenatt
det uppsägningstiden har gått Arbetsgivaren kan dock hos dom-att ut. en
stol begära domstolen interimistiskt, dvs. för tiden till dess tvistenatt att

slutligthar avgjorts, beslutar anställningen skall upphöra tidigast vidatt
uppsägningstidens utgång 34 § tredje stycket.

Vid avskedande huvudregeln den Anställningen upphörärett motsatta.
och det mästearbetstagaren till domstol och begäraärgenast, som en

ogiltigförklaring avskedandet domstolen interimistiskt beslutarsamt attav
anställningen avskedandet skall bestå. Meddelas sådant inte-att trots ett

rimistiskt i frågabeslut gäller ikvar arbete och lönrätt att stannaom om
i princip regler vid uppsägning 35 §.m.m. samma som en

Om arbetstagaren vid domstol yrkar anställning oriktigt haratten en som
tidsbegränsats förklarasskall gälla tills vidare, kan arbetstagaren begä-att

domstolen interimistiskt beslutar anställningen beståskallatt att trotsra
tidsbegränsningen i avtalet 36 §. Meddelas det inte något sådant beslut,
upphör anställningen i enlighet med tidsbegränsningen.
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överväganden21.2. förslagoch

21.2.1. Inledning

Reglerna i 3F36 för arbetstagaren med lön stårätt kvar iattom an-
ställningen under tidden det råder tvist anställningen består utgörom en
viktig del anstållningsskyddet. Reglerna det möjligt för arbetstaga-görav

i praktiken utnyttja sin få ogiltigförklaringrätt ogrundadeatt attren av
uppsägningar eller avskedanden eller få oriktigt tidsbegränsatatt ett an-
ställningsavtal förklarat gälla tills vidare. Skulle möjligheten medatt att
lön stå ikvar anställningen under tvistetiden inte finnas, arbetstaga-vore

i praktiken söka sig någon utkomst, vilket väsentli-tvungen attren annan
försvåraskulle hans möjligheter utnyttja sin till den anställ-rättattgen

ning han har blivit oriktigt skild från. Härtill kommer reglerna göratt
det möjligt för arbetstagaren få behålla sin invanda arbetsmiljö underatt
tvistetiden.

Reglerna visserligenkan oförmånligaganska försägas arbetsgiva-vara
Arbetsgivaren kan tvingas för längre tid betala lönattren. en m.m., som
intehan har återfå vinnerhan tillrätt arbetstaga-att ens om processen, en

han sig inte kunna ha kvar i anställning. Men arbetsgivarenre som anser
dåhar samtidigt utnyttja arbetstagarensrätt arbetskraft under tvis-atten

tetiden, och det finns i flestadet fall möjlighet för arbetsgiva-sagtsom en
få domstolsbeslut anställningen skall upphöra.att ett attren om

Reglerna, ibör samband med reglerna uppsägningstid ochsom ses om om
preskription och de faktiska handläggningstidema vid tvisteförhandling
och i domstol, har det hela fungerat tillfredsställande. Menstora
några punkter, vi kommer beröra i det följande, finns anled-detattsom
ning justeringar eller fönydliganden, dockgöra huvudtankar-att utan att

bakom reglerna går förlorade.na

Reglerna stå kvar i anställningen vid tvist har,rätten attom sagt,som
samband med bl.a. preskriptionsreglema, ioch samband med behandling-

dessa regler vi vissa följdändringar i reglernatar rättenen av attupp om
stå kvar i anställningen vid tvist, avsnitt 22.6.2. Av vad anförs därse som
framgår det vi föreslår arbetstagareuppsagd automatiskt skallatt att en
ha stå kvar i anställning, han väcker talan ogiltigförklaringrätt att om om

uppsägning uppsägningstiden går Om arbetstagarennärsenast ut.av en
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väcker sådan talan efterdvs. det uppsägningstiden har gåttatten senare,
inom föreskrivnaden preskriptionstiden, skall det däremot krävasut men

särskilt domstolsbeslut för han skall få ståha ikvar anställ-rättett att att
ningen.

Tvister21.2.2. ireglerna 34-36 §§om
anställningsskyddslagen tillämpligaär

Reglerna i 34-36 §§ torde tänkta tillämpas i fall där det ärattvara
ostridigt funnitsdet har anställning med respektive regel.att en som avses
Det händer emellertid ibland det råder tvist det huvudöveratt tagetom

funnits sådant anställningsförhållandehar med respektiveett som avses
regel. Tvisten kan gälla något anställningsförhållande, fallerom som

anställningsskyddslagensunder bestämmelser, huvud har fun-över taget
nits mellan 1981se AD 131 och 1990 50 och 74 ellerparterna nr nr
vilken anställningsfonn tillsvidareanställning, på något tidsbe-sätten-
gränsad anställning eller provanställning se AD 1977 197 deten nr -
har varit fråga om.

Reglerna i 34 35och det fallet det arbetsgivaren harärattavser som
vidtagit uppsägning eller avskedande. Under vissa omständigheteretten
kan emellertid, enligt förarbeten och rättspraxis, överenskommelseen om

anställningen skall upphöra eller frånträdandeförklaring §enligt 4att en
tredje stycket eller uppsägning från arbetstagarens sida betraktasen som,

jämställaseller med, avskedande eller uppsägning från arbetsgiva-ett en
sida se vidare avsnitt 14.4.3.5. 14.7.4..och Parterna kan såledesrens

tvista förekommitvad har i visst fall skall betraktas ellerettom som som,
jämställas med, avskedande eller uppsägning från arbetsgivarensett en
sida se AD 1977 200 och jämför AD 1991 75. Tvisten vidarekannr nr
gälla arbetsgivaren har företagit uppsägning, i vilket fall arbetsta-om en

grund bestämmelsen i 34 § andra stycket automatiskt har rättgaren av
med lön kvar i anställningen under tvistetiden, eller avskedande,att ett

i vilket fall arbetstagaren inte automatiskt har någon sådan se ADrätt
1990 74.nr

Rättsläget torde det arbetstagaren 34 §enligt andra stycket harattvara
automatisk lönmed kvar i anställningen under tvistetiden sårätt atten

i godhan tro påstår finns tillsvidareanställningdetsnart att en som ar-
betsgivaren skall ha från,honom arbetsgivarensagt oavsettanses upp om
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har inställning i anställnings- eller uppsägningsfrågan se främsten annan
AD 1977 200 och 1981 131. Om domstolen vid den slutliganr pröv-nr
ningen kommer fram till det inte har funnits något anställningsförhål-att
lande eller arbetstagaren inte skall ha blivit uppsagd arbetsgi-att anses av

torde det dock inte komma i fråga med stöd lagrummetattvaren, av
döma lön se 1981AD 131 och jämför 1990AD 74. Hu-ut m.m. nr nr
ruvida arbetstagaren grund arbetsgivaren har brutit 34 §attav mot
andra stycket inte betala lön under tvistetiden kan haatt rättgenom m.m.
till ekonomiskt skadestånd enligt 38 § motsvarande den uteblivna lönen
har arbetsdomstolen inte uttalat sig om.

Det finns vidare inte i anställningsskyddslagen någon regel attom en
domstol interimistiskt beslut kan röja undan rättsverkningamaettgenom

de automatiskt verkande reglerna §i 34 andra stycket för det fallav att
tvistar det huvud finnsöver anställningparterna tagetom en som avses

med lagrummet eller arbetsgivaren har vidtagit uppsägning ellerom en
avskedande. I 34 § tredje stycket finns det visserligen regelett atten om
domstol interimistiskt kan besluta anställningen skall upphöra.atten om

Men enligt rättspraxis se AD 1991 74 kan domstolen inte inomnr ra-
för tillämpning den regeln interimistiskt det finnsprövamen en av om en

anställning eller arbetsgivaren har vidtagit uppsägning ellerom etten av-
skedande. Det får vidare betecknas oklart i vad mån arbetsgivarensom
med stöd de allmänna reglerna i 15 kap. rättegångsbalken kan utverkaav

interimistiskt beslut röjer undan rättsverkningama enligt 34 §ett som
andra stycket och vilket beviskrav i så fall skulle läggas arbetsgi-som

Jämför AD 1991 50, vari arbetstagare, redan grundvaren. nr en som
de automatiskt verkande reglerna i 34 § andra stycket haft till lönav rätt

och stå kvar i anställning under tvistetiden, med stödattm.m. ansetts av
15 kap. rättegångsbalken dessutom kunna utverka interimistiskt beslutett
i frågan finnsdet anställningsförhållande, han kan visa allde-ettom om
les skäl förövervägande sin ståndpunkt. Jämför också 1981AD 131,nr
vari det domskälsvis arbetsgivaren skulle ha möjlighet i denattanges att

beskrivna situationen väcka fastställelsetalan i frågan detnu en egen om
finns anställningsförhållande.ett

Regleringen innebär således bl.a. arbetsgivaren kan tvingas betalaatt att
lön under hela tvistetiden till någon i realiteten aldrig har varitm.m. som
anställd och under tid bereda denne i sinarbeteatt verksamhet.samma
Vägrar arbetsgivaren betala lön till någon han på godaatt ut m.m. som
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grunder inte bereder hananställd eller inte denne arbete, tordeanser vara
arbetsgivaren riskera betala åtminstonebli dömd allmänt skade-att att
stånd §för brott 34 stycket,andra domstolen vid denmot oavsett om
slutliga prövningen skulle fram tillkomma arbetsgivaren har haft rättatt
jämför dock AD 1992 68. Den lön arbetsgivaren kan hanr m.m. som

tvistetiden åtminstonebetalat under torde han, i praktiken, inte någonha
möjlighet återfå jämför 1973129 279. Arbetsgivaren tordeatt prop. s.
inte ha möjlighet med stöd anställningsskyddslagen utverkaatt ettens av

interimistisktdomstolsbeslut röjer undan hans skyldigheter.som

anförda visar reglerna i 34 § iDet andra stycket de fall tvistendäratt
någotegentligen gäller eller uppsägning giltigän ärannat, mera, om en

kan slå mycket hårt arbetsgivare hela tiden har haft i sak.rättmot en som
Arbetsgivaren tvingas tvistetidenkan under hela betala lön ochatt m.m.
bereda åt någon aldrigarbete har varit anställd frivil-ellert.ex. som som
ligt har sig själv eller haftbara har provanställning, ochsagt upp som en
arbetsgivaren intehar heller enligt anställningsskyddslagen någon möjlig-

fåhet skyldigheten betala lön och bereda arbete undanröjdatt att m.m.
interimistiskt beslut efter domstolsprövning. Enligt vår meningettgenom

dessa konsekvenser orimliga.är

Reglerna i 34 § andra stycket tillämpasbör automatiskt i fallde där tvis-
gällerbara just uppsägning giltig. De nuvarande reglernaärten om en

onekligen skrivna med tanke bara dessa fall, tillämp-synes vara men
ningen reglerna har, såsom framgått tidigaredet isagda, rättspraxisav av
utsträckts gälla vid andra fall. Utgången tvistävenatt av en om en upp-
sägning giltig främstberoende har funnitsdet sakligär är grundav om
för uppsägningen. Och frågan det i fallsärskilt har funnits sakligettom
grund omvittnat svårbedömd oftaoch kan föremål förär skilda be-vara
dömningar. Med hänsyn bl.a. till anställningens betydelse för arbets-stora

försörjning och välbefinnande i övrigt, det rimligt arbets-ärtagarens att
tagarsidan i fallde där det råder tvist uppsägning giltig fårär ettom en
slags automatiskt verkande tolkningsföreträde för med sig attsom an-
ställningen består till dess domstolen har åtminstonegjort prelimi-att en

bedömning tvistefrågan. I dessa fall får i anställningsskyddetsnär av man
intresse arbetsgivare i vissa fall kan tvingas underacceptera att atten
tvistetiden betala lön intehan kan åter, och bereda arbetem.m., som
någon han i själva verket har haft fog för Gäller tvistensägaattsom upp.
just bara giltig,uppsägning har arbetsgivaren för övrigt alltidärom en
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möjlighet begära interimistiskt domstolsbeslut kan röja undanatt ett som
de nämnda konsekvenserna.nu

När tvisten egentligen gäller något eller änannat, uppsäg-mera, om en
ning giltig, bör däremot inte tillämpaär några automatiskt verkandeman
regler arbetsgivaren skall betala lön och bereda arbete,attom m.m.
eftersom detta i dessa fall kan föra med sig helt orimliga konsekvenser,
såsom arbetsgivaren kan tvingas betala lön intehan kanatt att m.m., som
få åter, och bereda arbete någon aldrig har varit anställd. Så snartsom
tvisten gäller något uppsägning giltig,än bör reglerna iärannat om en
34 § andra stycket inte tillämpas förrän tvistefrågoma har kommit under
domstolsprövning och domstolen efter preliminär bedömning haren
funnit så kan ske med hänsyn till förhållandena i det särskilda fallet.att

Inledningsvis i detta avsnitt har det redogjorts för i vilka huvudsakliga
fall tvisten kan något eller uppsägningröra änannat,anses mera, om en

giltig. Det fråga fall där råderär det tvist detär har funnitsom om en
anställning, anställningsskyddslagen tillämplig och har be-ärsom som
hövt för upphöra, eller det har någonsägas skett uppsägningattupp om
från arbetsgivarens sida. I de fallenavsedda påstår arbetstagaren attnu
han har anställning arbetsgivaren skall ha honomen sagtsom anses upp
från saklig grund, medan arbetsgivaren påstår något ellerutan annat,

funnitsdet har saklig förgrund uppsägning.än Arbetsgivarensattmera,
påstående kan exempelvis gå arbetstagaren har varit själv-ut att en
ständig företagare och inte anställd, arbetstagaren har haft tidsbe-att en
gränsad anställning har löpt automatiskt eller arbetstagarenut attsom
frivilligt har sig själv. Bara arbetsgivaren framställer sin in-sagt upp om
vändning i ond dvs. insåghan eller åtminstone borde in-hatro, trots att

hans inställning oriktig, bör det möjligt frånbortsesett att attvar vara
arbetsgivarens invändning och de automatiskt verkande reglerna iattanse
34 § andra stycket blivithar tillämpliga.

Det för dessa fall det redan på grund preskrip-är attgemensamma av
tionsreglema arbetstagaren måste till domstol inom relativtär som en
kort tid för huvud kunna ogiltigförklaring denöveratt taget av upp-
sägning han påstår har skett. Det dåbör också arbetstagarensom vara

har i dessa fall begära domstolsprövningäven vad skallattsom en av som
gälla under tvistetiden. Genom snabbt väcka talan ogiltigförklaringatt om
har arbetstagaren möjlighet i dessa fall inom kort tid få prövatatten om
han skall ha till lön och arbete under tvistetiden. Beslutarrätt dom-m.m.



SOU 199332anställningen vidstå tvistkvar i646 rättArbetstagarens att

tvistetiden, börtill lön underskall haarbetstagarenstolen rättatt m.m.
får såbeslutetsig arbetstagaren rättockså föra meddetta attatt engenom

miste underhan gåttharfå lönretroaktivt densäga ut omsomatt m.m.
sittmeddeladedomstolenuppkom till desstvistenfrån dettiden attatt

helaundersin försörjning tryggadfår arbetstagarendettaPåbeslut. sätt
preskriptionsreglema och vissaviavsnitt 22. behandlartvistetiden. I

berörda reglema.iändringar denandra nu

dettvistetiden, börunderlönbeslutmeddelardomstolenOm ett m.m.om
hanlönåterkräva denarbetsgivarenförmöjligtinte att somm.m.vara

vid sin slutligadomstolenbeslutet pröv-grundbetalathar ens omav
funnits något anställ-aldrig hartill detframkommaskullening t.ex.att

laglig tillfåttbeslutethar rättningsförhållande; arbetstagaren engenom
domstolsbeslutet,intearbetsgivarenFöljertvistetiden.underlön m.m.

skadestånd försåväl allmäntskadestånd,tillhabör arbetstagaren rätt
domstolsbeslutetlag ochenligtarbetstagarenskränkningen rätt somav

skulle ha betalatarbetsgivarenvadskadeståndekonomiskt motsvararsom
slutligatill vid sinframkommerdomstolenvadenligt beslutet, oavsett

prövning.

meddela beslutkunnaarbetstagarenbör begäranDomstolen ett omav
materialetföreliggandepå detdomstolentvistetiden,underlön omm.m.

omständigheternaförskäl talar ärövervägandetillframkommer attatt
frånarbetstagarenhaarbetsgivaren skallsådana sagt an-enatt uppanses

beviskravfrågaalltsåDetsaklig grund.ställning mot-är ett somutan om
stycket i35 § andraenligtarbetstagarengällerdet när en av-somsvarar

anställningen skallbeslutinterimistisktskedandesituation begär attett om
tvist280. När det råder1973129bestå avskedandet se oms.trots prop.

anställningsförhållande mellanfunnits någothuvud hardet över taget
domstolenbeviskrav förhögrenågotdock ställasbör det attettparterna,

prövningenslutligavid denbeslutetbeslutfå meddelaskall ett omsom,
arbetsgivaren tvingassigför medoriktigt,materielltvisar sig attattvara

varit anställd.aldrig harnågonbereda arbeteochbetala lön somm.m.
finnssannolikt detåtminstonegjortskrävas det harbör det ettI-lär attatt

anställningsförhållande.

Även ellerblivit avskedadharpåstår hanfall där arbetstagareni de attatt
detråda tvistoriktigt kan dettidsbegränsatsanställningsavtal har omett

och1977 197i 35 § se ADanställningsådanfunnitshar nravsessomen
någondet intefall finns36 I dessarespektive1991 75jämför AD nr
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automatiskt verkande regel anställningen skall bestå underatt tvisteti-om
den, för detta krävs domstolen talanutan arbetstagarenatt meddelarav

interimistiskt beslut se 35 § andraett stycket och 36 § andra stycket.

I rättsfall arbetsdomstolen ha tagitett ställning till det har fun-synes om
nits anställningsförhållande i 35 §ett inom försom avses ramen en
prövning enligt numera andra stycket i nämnda lagrum se AD 1977 nr
197. Det framgår inte domskälen vilket beviskrav domstolen harav som
tillämpat i detta fall. Av nyligen meddelat rättsfall AD 1991ett 75nr
framgår det emellertid arbetsdomstolen har sig inteatt kunna medansett
tillämpning 35 § andra stycket meddela interimistiskt beslut i frå-av ett

det funnitshar anställningsförhållande. Enligt domstolengan ett för-om
bestämmelsernautsätter det har funnits anställningsförhållandeatt ett

mellan den dag arbetstagaren påstårparterna avskedande har skett.att ett
Den uppfattning arbetsdomstolen har uttryck för i detsom gett senare
rättsfallet innebära arbetsgivaren kan förhindra domstolattsynes att en
meddelar interimistiskt beslut enligt 35 § andraett stycket bara attgenom
påstå det inte har funnits något anställningsförhållande.att

Enligt vår mening måste arbetstagare sig ha blivit avskedaden som anser
ha möjlighet falli där det råderäven tvist det har funnitsatt ettom an-
ställningsförhållande snabbt få interimistiskt domstolsbeslut inne-ett som
bär han under tvistetiden med lön får utföraatt arbete i den anställning

han påstår sig ha blivit avskedad från. Arbetstagaren bör docksom i dessa
fall kunna åtminstonegöra sannolikt tillsvidareanställning haratt en
funnits. Lagtexten i 35 § Ävenbör kompletteras i detta hänseende. lag-

i 36 bl.a. behandlar interimistiskatexten beslut anställning-som attom
skall bestå under tvistetiden arbetstagaren begärnären oriktigtatt ett

tidsbegränsat anställningsavtal skall förklaras gälla tills vidare, bör kom-
pletteras motsvarande sätt.

Genom det interimistiska beslutet får arbetstagaren till lönrätten m.m.
och utföra arbete. Skulle domstolen vid den slutligaatt prövningen
komma fram till det inte har funnits något anställningsförhållande,att bör
arbetstagaren inte kunna tvingas betala tillbaka vad han har fått i lönatt

grund det interimistiska beslutet. Följer arbetsgivarenm.m. inte detav
interimistiska domstolsbeslutet, bör arbetstagaren ha till skadestånd,rätt
såväl allmänt skadestånd för kränkningen arbetstagarens enligt lagrättav
och domstolsbeslut ekonomiskt skadestånd vadsom motsom svarar ar-
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beslutet, vad domstolen kom-skulle betalat enligtbetsgivaren ha oavsett
prövning.till vid sin slutligaframmer

beviskrav34-36 det inte vilkainuvarande lagtextenI den somanges
Vi iinterimistiskt begärs. harbesluttillämpas övervägtskall när attett

skall gälla direkt i lagtexten.beviskravförtydliga desyfte att somange
situatio-beviskrav i skildanågot olika detillämpaslagförarbetenaEnligt

2801973129 278 och ochi paragrafema se prop.s.prop.som avsesner
ha fungeratbeviskrav tillämpas150. olika19818271 De som syness.

tillämpningssvårig-några beaktansvärdainte beretttillfredsställande och
föreslå några ändringar ifunnit anledningvarför vi inte harheter, att

domstolen och intei första handvidarebeviskrav. Detfråga dessa ärom
Beviskraven till-beviskraven.tillämpaharenskildade attparterna som

gåtttvist och saken haruppkommitdet harockså först sedanlämpas en
enskilda redanallra flestadevilket torde innebäratill domstol, parteratt

förhållan-till dessarådgivning. Med hänsynsakkunnig juridiskhar sökt
för enskildatillämpa debli enklarelagstiftningen inteden kan sägas att

efter-Därför ochdirekt i lagtexten.beviskravenparterna angesens om
då detolika situationernabeviskrav i deskildafrågadet är samtomsom

isig inrådgivareoch juridiskadomstolar sätter ävenfår förutsättas att
och lagkommenta-bl.a. förarbetenamed hjälplagstiftningens detaljer av

själva lag-komplicera ochgenerelltintevi förhar tyngastannat attrer,
iskäl direktfinns detbeviskraven. Däremotdär attatttexten angegenom

detfår meddelas baratvistetidenbeslut förmarkeralagtexten ettatt om
anställningsförhållande ellerfunnitsharsannolikt detgjortshar ettatt

tordetidigare anfördaframgått detSom harotvistigt.förhållandet är av
med-skall kunnarättsläget beslutändringinnebäranämligendet attaven

anställningsför-funnitstvist det harfall där det råderidelas ettäven om
direkt itill uttryckbör kommarättslägetändringhållande, och denna av

lagtexten.

möjligtvilka fall det börtill itagit ställningföregående viI det har vara
råder tvisttvistetiden detförmeddela beslutdomstol närför omettatten

föreslagit vissa utvidgningardärvidVi haranställning har upphört. aven
meddelaanställningsskyddslagenmed stödmöjligheterdomstolens att av

fall vi tagit intei de hardettvistetiden. Avsiktenbeslut för är att uppett
stöd reglerna imedförfinnas någotskalldärutöver attutrymme av

jämför ADinterimistiskt beslutmeddelarättegångsbalken15 kap. ett
50 1991 75.1990 ochnr nr
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Över huvud bör det enligt vår mening inte finnas någottaget utrymme
för tillämpa reglerna i 15 kap. rättegångsbalken iatt de fall där det i lag
redan finns reglering domstolens möjligheter meddela inte-en av att ett
rimistiskt beslut eller vad skall gälla under den tid råderdet tvist.av som
Frågan i månvad och i vilka situationer domstol skall kunna meddelaen

interimistiskt beslut i arbetstvister, särskilt i fallett där enbart fastställel-
setalan förs, berör dock frågekomplex. Vi villstörre emellertidett redan

förutskicka det kan bli aktuellt i betänkandeattnu att ett tasenare upp
detta frågekomplex i vidare perspektiv.ett
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2 2 Preskriptionsregler.

Vi föreslår förenklade preskriptionsregler också medför väsentligtsom
längre rådrum för den arbetstagare vill yrka ogiltigförklaringsom av en
uppsägning eller avskedande. Därmed minskar riskenett för denatt en-
skilda arbetstagaren skall lida rättsförluster. Samtidigt förkortas fristen
för den vill framställa skadeståndsyrkande. Förslaget går påsom ett ut att
talan i alla förekommande fall skall väckas vid domstol inom månadertre
från vissa angivna tidpunkter.nämnare Någon särskild frist för underrät-
telse till skall inte längre finnas i anställningsskyddslagen.motparten Vi
föreslår också vissa följdändringar de regler gäller för rättenav som att
stå kvar i anställningen och uppbära lön under tvistetiden Vidareatt m.m.
föreslår vi vissa ändringar preskriptionsregler i andra arbetsrättsligaav
lagar.

22.1. Inledning

Med preskription kräva fordranrätten eller fram-att attmenas ut atten
ställa något yrkande i rättegång går förlorad efter viss tid.annat I svensk

finns deträtt allmän preskriptionslag. Enligt huvudregeln i dennaen pre-
skriberas fordran efter tio år.en

Vid sidan den allmänna preskriptionslagen förekommer mängdav sär-en
skilda preskriptionsregler i lagstiftning. På arbetsrättens områdeannan
finns det särskilda preskriptionsregler såväl i de centrala lagarna, an-
ställningsskyddslagen och medbestämmandelagen, i andra författ-som
ningar.

Preskriptionsreglema i anställningsskyddslagen innebär något förenklat
den vill yrka ogiltigförklaringatt uppsägning eller skadeståndsom av en

har inom vissa frister underrätta därefteratt väcka talanmotparten samt
vid domstol. Motivet bakom reglerna tvister giltighetenär att om av en
uppsägning eller skadeståndsanspråk med anledning därav skall aktualise-
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särskilt frister uppställs,ogiltighetstalan, där kortagällersnabbt. Vadras
skyldig lön intearbetsgivarenframför allt påpekat ärhar att utgeattman

fram tillunder tiden dess domuppsägningstidenunderbara ävenutan
vid skadeståndstalansig inte gällandefallit. Detta görargument men en

påkallad.ändåhandläggning harskyndsam ansetts

Direktiven22.2.

bäran-ursprungliga direktiv. Eninte i våraPreskriptionsreglema berörs
möjligtregelverket börarbetsrättsligahär detdocktankede är att om

vi utformning-framhålls vi,tilläggsdirektiven prövarförenklas. I näratt
sådanaskall beaktaavskedande,för uppsägning ochreglerna ävenen av

singår mistearbetstagareleda tillkan rättbestämmelser att omensom
tydligttidsfrist i Detlagen.till följd kortanställning ärfortsatttill av en

ogiltigförkla-vill yrkaarbetstagaregäller för denfristerde somatt som
uttalande.med dettaavskedandeuppsägning ellerring ett avsesav en

Bakgrund22 .3
.

lag-kollektivavtal dentillbaka äldrefallerPreskriptionsreglema samt
förenings- och förhandlingsrätt.1936 års lagskedde ireglering omsom

förhandling för ochtillbl.a.1936 stadgadesårs lagI rätt motsva-parten
vissi förhandling. Enligtträdaför andraskyldighetrande parten att en

enligt lagen underrättaskadeståndville fordraparagraf denskulle som
från erhållit känne-månader det hananspråk inom tvåsittmotparten om

inom två år, från detsin talananhängiggöradärefterskadan ochdom om
avslutats.grundades hadeersättningsskyldighetenden åtgärdatt som

till talan gick förlorad.medfördebestämmelsernaBrott rättenattmot

föreskrevsför vissa arbetstagareanställningsskydd1971 års lagI attom
arbetsgivarenunderrättaskadestånd skullefordravillearbetstagare som

tvåtalananhängiggöradärefterviss tidanspråk inomsitt senastsamtom
särskildDepartementschefen menadeår efter skadans uppkomst. att en

hade in-få fram vadmöjligheternaförbättradeunderrättelsefrist att som
regelmässigtocksåreglerockså denframhöllsträffat. Vidare typenatt av
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intagna i de på arbetsmarknaden förekommande förhandlingsord-var
ningarna prop. 1971107 121.s.

ÅmanskaDen utredningens förslag till preskriptionsregler innehöll inte
särskild underrättelsefrist kombinerad med talefrist. Vid såväl ogil-en en

tighetstalan skadeståndstalan föreslogs i stället endast frist försom atten
väcka talan. Denna frist varierade med hänsyn till yrkandet. Utredningen
föreslog den ville yrka ogiltigförklaring skulle väcka talan inomatt som

veckor efter det den åtgärd yrkandet grundades hade vid-tre att som
tagits. Här föreslogs också bestämmelse fristen skulle skjutasatten om
fram till dess eventuell tvisteförhandling hade avslutats. Vid skade-en
ståndstalan skulle enligt utredningen talan väckas månader eftersenast sex
skadans uppkomst.

De nuvarande preskriptionsreglema till sin lydelse imotsvarar stort sett
de regler infördes redan 1974 års anställningsskyddslag. De-som genom
partementschefen anförde då i anslutning till de föreslagna preskriptions-
reglerna följande prop. 1973129 188.s.

I enlighet med vad jag förut har förordat skall uppsagd arbetstagareviden
tvist uppsägningensgiltighet stå kvar i anställningen till dess tvistenom att
har slutligt prövats, uppsägningstidenäven dessförinnan har gått tillom
ända. Aven arbetstagare blivit avskedad saklig grund förnären som
uppsägning inte förelegat skall kunna stå kvar i anställningenrätt tillattges
desstvisten slutligt För arbetsgivarenmåsteprövats. det med hänsyn till den
sålunda förordade ordningen uppenbarligen väsentligt tvisterattvara om
giltigheten uppsägning eller avskedandeaktualiseras snabbt. Avenav en ett
för arbetstagarenmåstedet betydelsefullt så fort möjligt fåvara att som veta

han fåskall behålla sin anställning eller inte. Det föreligger såledesförom
på sidor intresseömse få tvisten bringadparterna ett gemensamt attav ur

världen möjligt.snarast

Mot bakgrund härav sigdet naturligt talan ogiltigförklaring ellerter att om av-
skedande underkastas preskription. Det önskvärt tvistenär aktualiserasatt
snabbtoch helst innan anställningen har upphört. andra sidanA det viktigtär

uppsägningstvisteri möjliga utsträckningstörsta rättsligaatt görs utan attupp
åtgärder behöver vidtas. Enligt min mening bör det i första hand räcka för
preslcriptionsavbrott arbetstagarenså möjligt underrättararbets-att snart som
givaren han inte kan godta uppsägningen eller avskedandet.En tids-attom
frist for väckande talan bör dessutomuppställas.av ..
När tvisten inte gäller giltigheten uppsägning eller avskedandeav en ett utan
enbart skadeståndeller lön och förmånerandra följer lagen detsom av synes
inte föreligga behov snabb handläggning... I likhet med vadsamma av en

gäller 1971enligt års lag anställningsskydd bör det tillräckligtsom om vara
arbetstagaren underrättar arbetsgivaren sitt anspråk inom fyraom om

månaderefter det anspråketuppkom. Talan bör därefter väckas fyraatt senast
månader efter det förhandling enligt lagen förenings- ochatt om
förhandlingsrätt eller förhandlingsordning eller, sådanägt rum om
förhandling inte har skett, inom åtta månaderfrån skadansuppkomst.
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uppmärksammades vissaförarbetenmedbestämmandelagensUnder att
vad de preskriptionsreglergälldesamordningsproblem kunde uppkomma

och de regler gällde enligtkommitténs lagförslagföreslogs i somsom
därförArbetsrättskommittén föresloganställningsskyddslagen. att en

på fristen för väckagick bl.a.Förslagetsamordning skulle ske. attut att
tviste-månader efter dettvå veckor tillförlängas fråntalan skulle tre att

för-med sådanskulleavslutad. Arbetstagarenförhandlingen även envar
Departementschefentvistetiden.till lön underlängning berättigadvara

i delen. menadeförslaget den Hansig bakomdock inte ställakunde att en
bådeytterligare övervägandenkrävdesamordning olika reglernade avav

inte påbörjassådant arbete bordelagteknisk ochsaklig och ettnatur att
arbetsrättsliga lag-erfarenheter vunnits denhadeytterligareförrän av

för-skulle reglerai endastLagförslaget mynnadestiftningen. ut att man
handlingsordningen område berördespå detfristema i tvisteroch som av

medbestämmandelagen.föreslagnaden

Även anställningsskyddskommitté övervägdes samord-1977 årsinom en
medbestämmandelagen anställ-i ochpreskriptionsreglemaning mellan

gickdiskuteradesförslag bl.a.ningsskyddslagen. Det attut pre-som
anställningsskyddslagen skulleskadestånd enligtförskriptionsreglema er-

medbestämmandelagen.regler ihänvisning motsvarandetillmedsättas en
sammanställas sedan dennadepartementspromemoria komI den attsom

förslag samordningingetsitt fanns dockkommitté lagt ned arbete om
anfördesSom skäl för detta bl.a.ogiltigförklaring.såvitt gällde talan om

handläggas med särskildogiltigförklaring måsteyrkandeatt ett om
skyndsarnhet.

1982alltså behållas ianställningsskyddslag komårsReglerna i 1974 att
skadestånd.talandet gälldesamordningårs lag förslaget närtrots omom

tidsbegränsade anställningarförpreskriptionsregel talanEn särskild mot
medpreskriptionsreglema dispositivainfördes Vidare gjordesdock. un-

rättsföljden. I motivenför del bestämmelsernadendantag som angavav
Hanviktigt förenkla reglerna.depanementschefen detuttalade attatt var

19818271 107 f.fortsatte prop. s.

preskriptionsregleranställningsskyddslagenshar i frågaJag ansett attom
förenkling regelsystemetmedförenamöjligheternaborde pröva att avenman

gäller. Delvis hänger dettaolika fristerförenhetligande deett som nuav
olaglig tidsbegränsningpreskription talanmed mot avatt enavsamman

det också medförs i bilden. Delvis hängeranställningsavtal samman
fråga dereglerna, ierfarenheter gjorts de gällandehar t.ex. omsom av nu

har vidare främsttidsfristerna skall räknas. Dettidpunkter från vilka sagts,
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från fackligt håll, tvåveckorsfristen för underrättelse ogiltighetstalan.att om ..alltför kort och ägnadär medföra för rättsförlusterrisk i vissa fall.att en
andra sidan har. de betydligt längre fristema för skadeståndstalan. i vissa.. ..fall visat sig kunna medföra otillfredsställande resultat- på detnärmast sättet

talan ekonomiskt skadestånd har kunnat väckas lång tidatt efterom ett
avslutande anställning, varigenom det skadeståndsansvar slutligenav en som
åläggsarbetsgivarendärmed blir betungande.

Det hade enligt min mening varit mycket vinna med omarbetningatt en av
reglerna... med sikte på ha i princip regler det rättsligaatt samma oavsett om
anspråketgäller ogiltigförklaring uppsägning eller avskedandeellerav en ett

tidsbegränsning strider lagen eller det skadeståndutgörav en motsom ettom
för överträdelse lagen. Man hadei sådantenhetligt kunnat haettav system en
och tid för underrättelsetill rättsanspråket och ochsamma motparten om en

tid för väckande talan. Därigenom skulle få ske förlängningsamma av en av
de korta tiderna i den gällande [lagen], vilket kunde sig motiverat i åt-nu te
skilliga fall, och förkortning tiderna för framställande skade-en av av
ståndsanspråk... sådanEn förkortning kunde sig rimlig, inte minst medte
tanke på lagen för de praktiskt viktigaste fallen föreskriver arbetsgiva-att att

beslut skall viss tid i förväg föregås partskontakter olika slagrens av samtav
arbetsdomstoleni sin praxis ställer ganskaringa krav på den underrättelseatt

skall lämnas till arbetsgivaren rättsligt anspråk från arbetstagarenssom om
sida.

Trots dessa sakskäl fann sig departementschefen förhindrad föreslåatt
någon förändring reglerna. Han anförde s. 108av

Det har emellertid inte visat sig möjligt med arbetsmarknadens nåatt parter
fram till samförstånd detta område, i vilket varje kunde bereddett part vara

godta jämkningar från den synpunkt skulle sig mindreatt som panens te som
förmånliga i utbyte andrajämkningar i intresse. I detta läge harmot partens
jag sådanomarbetning lagenspreskriptionsregler jag häransettatt en av som
åsyftar får anstå. Overvägande skäl talar då enligt min mening för iatt man
det väsentliga behåller de gällande reglerna. iAtt enbart vissa delarnu sam-
ordna med medbestämmandelagenspreskriptionsregler finner jag knappast

påkallat, så mycket mindre jag har för inte heller förordavara stannatsom att
fullständig samordning med medbestämmandelagen det andraområdeen

där sådansamordning hadeföreslagits i departementspromemorian,dvs. ien
fråga det fackliga inflytandet före uppsägningaroch avskedandenfrånom ar-
betsgivarenssida... Förslaget införa preskriptionsregel för talanatt rö-en ny
rande giltigheten tidsbegränsning anställningsavtal bör enligt minav av me-ning dock genomföras.

Partemas motstånd förändring fick således fälla avgörandet i dettamot en
fall.
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Gällande rätt22.4.

Inledning22.4.1.

anställningsskyddslagen.enligtgällandeutveckla rätthärVi kommer att
finns ipreskriptionsreglerberöraaktuelltblir dockDet även att som

medbestämmandelagen m.m.

Ogiltighetstalan22.4.2.

gällandeavskedatseller görahar attarbetstagareVill sagts uppsomen
arbetsgivarenanställningsskyddslagen skall§enligt 34ogiltigåtgärden är

elleruppsägningenefter dettvå veckorinomdettaunderrättas att av-om
anställnings-stycket§ förstaframgår 40skedde. Dettaskedandet av

frånmånad denuppgå tillfalli vissakan dockFristenskyddslagen. en
fåttinte hararbetstagarengällerDettaupphörde.anställningen närdådag

istadgasavskedandetelleruppsägningen sättbeskedskriftligt somom
anställningsskyddslagen.19 §§8 och

arbetsgivarenunderrättelse tillarbetstagarensföreskrifter hurNågra om
åliggerformlöst. Detalltså skeUnderrättelse kaninte.skall finnsutse

underrättelse skett.styrkaarbetstagarendock attatt

fö-i lagenpåpekas denhärkollektivavtalsförhållanden kangällerVad att
förhandlingsframställ-liktydig medofta blirunderrättelsenreskrivna en

underrättasarbetsgivarenframställning kommersådanning. I atten
anspråk.kommandeom

arbetsgivaren såförbetydelsei underrättelsenInnehållet anses vara av
honom.riktasvilka kravredaskalldärigenomhan motsätt somatt

besked ochgivnasig efterkunnatid skall hanviss rättaVid utgången av
anspråk,anspråk, eller ytterligaretvivelsmålibehövainte sväva attom
frågabrister iunderrättelsenOmhonom.riktaskommakan ommotatt

sin ellerförlorarheltbli arbetstagaren rättföljdenprecisering kan attatt
eller åberopavissa yrkandenframställainte kandomstolsprocessihan en

omständigheter.vissa

iarbetsdomstolenunderrättelsen hariinnehålletbedömningenVid av
arbetsgivarens och arbetsta-mellanavvägningrättstillämpningen gjort en
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motstående intressen. Praxis förhållandevisgarens är liberal detnär gäl-
ler bedöma kravet uppfyllt jämföratt är bl.a. ADom 1986 3.nr

Som framgått förlängs fristen, fullföljdshänvisning saknas i beskedetom
uppsägning eller avskedande. I förarbetenaom motiveras detta med att

arbetstagaren i fall riskerar rättsförlusterannat göra prop.att 1973129
188.s.

Arbetsgivarens besked kan dock också felaktigt eller ofullständigt.vara
Denna situation har inte berörts i lagtexten. Av vissa avgöranden i arbets-
domstolen framgår dock detta kan påverka bedömningenatt preskrip-av
tionsfrågan. Så kan falletäven arbetstagaren andravara skälom av
missuppfattat exempelvis rätteligen skallvem som anses motpart.vara

IAD 1984 63 hade arbetstagaren inte fått klart för signr vem som var
hans arbetsgivare. Underrättelse förestående krav lämnades till felom

Domstolen ansåg situationenperson. varit oklar ochatt arbetstagaren inte
kunde lastas för felaktigheten. Istället menade arbetsgivarensattman
agerande skulle jämställas med vilseledande. På grund däravett fastslog
domstolen utgångspunkten för preskriptionsfristenatt skulle den tid-vara
punkt då arbetstagaren verkligen hade insett hans arbetsgi-vem som var

Preskription hade då inte inträtt.vare.

Rättsfallet AD 1979 74 ansluter till frågeställningen i det sistnämndanr
Ävenfallet. i 1979 års avgörande hade nämligen arbetstagaren ställt un-

derrättelsen till formellt fel Eftersom densett egentlige arbetsgi-person.
ställföreträdare likväl hade fåttvaren kännedomgenom en underrät-om

telsen underkände domstolen arbetsgivarens invändning preskription.om

Slutligen kan AD 1977nämnas 220. Enligt detta rättsfall skulle fristennr
kunna räknas från den dag då arbetstagaren faktiskt får korrektrent ett
besked i fråga fullföljden.om

40Av § tredje stycke framgår det inom underrättelsetidenatt har på-om
kallats förhandling rörande tvistefrågan enligt medbestämmandelagen
eller med stöd kollektivavtal, så skall talan väckas inom tvåav veckor
efter det förhandlingen avslutades.att I fall skall talan väckas inomannat
två veckor efter det tiden för underrättelse gickatt ut.

Här kan först observeras med förhandling enligt medbestämmandela-att
så kallad tvisteförhandling ochgen avses endasten arbetstagaror-att en



SOU 199332Preskriptionsregler658

förhandling på arbetstagarsidan. Ensådaniganisation kan partvara en
företräds sinintearbetstagare eller arbetstagareoorganiserad som aven

förhandling.därför inte regelnorganisation berörs av om

skall alltså väckas inompåkallas talanförhandlingar inte kandet fallFör
falletunderrättelsetiden löpte Detsammafrån det ärtvå veckor ut.att om

så likväl inte har skett. I denförvisso påkallasförhandlingar kan men
underlåtit påkalla för-dock densituationen löpersistnämnda attpart som

avvisas. Dettaarbetsdomstolen kan kommavidrisk talanhandling attatt
med stöd 4 kap. §och 7invändningså fallsker i motparten av ar-av

återkomma till denna be-anledningfinnsbetstvistlagen. Det att senare
stämmelse.

1978på rättsfallet ADpekasväcka talan kangäller kravetNär det att
förinte lämnardomstolen lagtextenHär uttalade attutrymmeattnr

verkligetalan denväckandeomständighettillerkänna än mot ar-avannan
förställföreträdareverkan. Attpreskriptionsavbrytandebetsgivaren en

talan väcktsinvändningenarbetsgivaren fått kännedom att motsamtom
inte bedömningen. Talanförändradepersonligen inom fristenhonom an-

vissa för-undertillade domstolenpreskriberad. I domskälensågs att man
gårsituation likväl inteliknandetalan itänka sighållanden kan att enen

föranledstalans väckandedröjsmålet mednämligenförlorad, ettavom
från sida.vilseledande motpartens

16 § tredje stycket medbe-isammanhang kan upplysas detI detta att
skall avslutadförhandlingenstämmandelagen stadgas närytterstatt anses

förhandlingsskyldighet harsinhar fullgjort gett motpartenpart som
förhandlingen.frånträderskriftligt besked hanattom

tidsbegränsadförklaringTalan22.4.3. att enom
tills vidareanställning skall gälla

finns speciell bestäm-anställningsskyddslagen40 § stycketI andra en
tidsbegrän-omvandlingpreskription vid talangällermelse av enomsom

regel skalltillsvidareanställning. Enligt dennatillsad anställning ar-en
efteravsikt månadarbetsgivaren sinunderrättabetstagaren senast enom

alltså anställningens slutpunktfall gälleranställningstidens utgång. I detta
för gällerdärefter tidpunkten väcka talanhuvudregel. Vad gäller attsom

vidbestämmelse ogiltighetstalan.somsamma
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22.4.4. Skadeståndstalan m.m.

Den vill yrka skadestånd eller framställa fordringsanspråksom annat
skall på liknande underrättasätt detta. Detta framgårmotparten om av
41 § första stycket anställningsskyddslagen. Underrättelse skall ske inom
fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs
eller fordringen förföll till betalning. Om uppsägningsbeskedet saknar
fullföljdshänvisning räknas tiden, liksom vid ogiltighetstalan, från den
dag då anställningen upphörde. Grundar sig skadeståndstalan påstående

tidsbegränsning skett i strid lagen räknasatt fristen alltidom frånmot
anställningstidens utgång.

Begreppet skadegörande handling innebär arbetstagare villatt en som
fordra skadestånd för obefogad uppsägning måste underrätta arbetsgi-en

detta inom fyra månader från det arbetstagaren fickvaren delom av upp-
sägningen. Då det sig fordringsanspråkrör exempelvisom uppsäg-som
ningslön räknas däremot underrättelsefristen från det lönen förföll tillatt
betalning.

Om arbetsgivare åsidosatt reglerna företrädesrätt till återanställ-en om
ning enligt 25 § börjar preskriptionstiden löpa den dag då tagits inannan
i det arbete eller tillträtt den anställning arbetstagaren gällandegörsom
företrädesrätt till prop. 1973129 285. När arbetsgivaren underlåtits.

företa föreskriven handling böratt utgångspunkten den tidpunkten vara
då åtgärden skulle ha vidtagits.senast

I §41 andra stycket föreskrivs talan skall väckas inom fyra månaderatt
från det tvisteförhandlingama avslutats. Somatt ytterligare förutsättning
gäller dock sådana förhandlingar skall ha påkallats inomatt underrättelse-
fristen. I fall skall talan väckas inom fyra månaderannat efter det ti-att
den för underrättelse gick dvs. inom åtta månader. Här kanut, hänvisas
till den kommentar gjorts i anslutning till motsvarande bestämmelse isom
40

Den rättsföljd inträder preskriptionsreglema inte iakttagits finnssom om
angiven i 42 Här stadgas underrättelse inte lämnas elleratt talanom
inte väcks inom föreskriven tid har förlorat sin talan.parten

En tillämpning preskriptionsreglema förutsätter invändning frånav mot-
Om domstolen efter sådan invändningparten. finner talan preskri-äratt

berad kommer käromålet ogillas.att
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ibestämmelser denVissa andra22.5.
lagstiftningenarbetsrättsliga

i medbestämmandelagenPreskriptionsregler122. 5. .

64-68 §§.återfinns ipreskriptionreglerMedbestämmandelagens om
enligtförhandlingsrätt föreliggerframgårSammanfattningsvis här att om

fullgörelse enligtellerskadeståndvill yrka§ skall den10 annansom
fyrapåkalla förhandling inomkollektivavtalellermedbestämmandelagen

vartillomständighetdenfått kännedomfrån det hanmånader yr-att om
omständigheten harefter dettvå årinomhänför sig ochkandet attsenast

ogiltigskall förklarasrättshandlingvill yrkainträffat. Om attparten en
föreningsrätten,kränkninginnebär ägerhandlingendet skälet att avenav

väckasskall talanHäreftertillämpning.motsvarandevad sagtssom nu
Om talanavslutats.harförhandlingarnaefter detmånaderinom atttre

medlem och dennesenskildskall förasundantagsvisdäremot orga-av en
inom deväcka talanförhandling ellerunderlåtit påkallanisation har att

efter detmånadtalan inomväckamedlemmenfristema, skallangivna en
månadalltsåfårMedlemmenlöptfristema haraktuella extrade ut. enatt

väckasskall talansidanå andraoorganiserade arbetstagarepå sig. För
omständighetenkännedomerhöllfrån detfyra månaderinom att omman

67 § finnsinträffat. Iharomständighetenefter dettvå åroch attsenast
medskadeståndstalanpreskriptiongällerregelsärskildvidare avsomen

stridsåtgärder.olovligaanledning av

preskriptionsregler frånmedbestämmandelagenssigskiljerSom synes
kri-därvid bl.a. andraDetanställningsskyddslagen.ibestämmelserna är

medbe-preskriptionsfristen enligtförutgångspunktbildarterier som
erhöll kännedomdåden tidpunktnämligenstämmandelagen, om enman

fristermotsvarande de kortabestämmelseNågonomständighet.viss som
heller.finns inteanställningsskyddslagenenligtogiltighetstalangäller vid

arbetstvistlagen7§22.5.2. 4 kap.

fårtalan intebl.a.stadgas prö-i rubrikdennalagrumI det attangessom
enligt med-påkallasförhandling, kanförränarbetsdomstolen somvas av

i kollektivavtal,förhandlingsordning ägtenligtellerbestämmandelagen
regelframgå hänger dennaSom kommertvistefrågan.rörande attrum
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nära med preskriptionsbestämmelsema. Förhandlingskravetsamman gäl-
ler dock endast talan skall arbetsdomstolenprövas förstasom ochav som
enda instans.

Regeln i arbetstvistlagen bör bakgrund lagstiftarenmotses attav ansett
tvist i arbetsdomstolen inte skallatt aktualiseras förränen samtliga för-

handlingsmöjligheter uttömda. Därmedär vill bort tvisterman sovra som
hade kunnat föras till domstolen tidigt stadium. Omannars tvistenett

likväl går ända till arbetsdomstolen det vidare vinst ianses vara atten
tvistefrågoma då kommer preciserade och måletatt väl förberett förvara
domstolsförhandling.

Arbetsdomstolen har varit förhållandevis liberal bedömtnär man om
förhandlingskravet skall uppfyllt. Om domstolen efter sådan in-anses en
vändning likväl finner förhandlingskravet inteatt uppfyllt kommerär
käromålet avvisas. Det sig medrör andraatt ord, till skillnad från reg-
lema preskription, renodlad talerättsregel. Att förhand-om om en
lingskravet uppfylltär alltsåutgör processförutsättning.en

Vidare bör poängteras regeln i arbetstvistlagen står iatt delvis kom-ett
plicerat samband med preskriptionsbestämmelsema i anställningsskydds-
lagen. Såväl preskriptionsreglema bestämmelserna i arbetstvistlagensom

förhandlingskrav kan vilasägas grundtankenom det skall föreliggaatt
identitet mellan vad i underrättelse till arbetsgivaren,angettssom en res-
pektive vad förevarit vid tvisteförhandling, vad däreftersom en samt som
åberopas i tvist inför domstolen. Följden bristande identitet meden av
avseende preskriptionsreglema alltså talanär skall ogillas medanatt
rättsföljden i det andra fallet talan skall avvisas.är att

Avslutningsvis kan tvisteförhandlingnämnas enligtatt medbe-om en
stämmandelagen har påkallats för invändningsent motpartenmen utan
går in i påkallad förhandling ha avstått från möjlighetenen partenanses

åberopadröjsmålet för få talan avvisad.att Detsamma falletatt är om en
vid förberedelse i domstol har ingått ipart svaromål och först senare

gjort invändning tvisten inte har föregåtts förhandling.attom av
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Överväganden förslagoch22.6.

Inledning22.6.1.

förenklingar detåstadkommagår på sökaarbetedel vårtEn attut avav
enligt vårfinns detsammanhangetregelverket. I detarbetsrättsliga upp-

procedurregler uppmärksammasidan övrigavidskälfattning pre-att av
kompli-dessa reglerförnekasknappast ärDet kanskriptionsreglema. att

varieran-fristermed tvåSystemetsin utformning.tillcerade separata av
förfrist gäller under-Vidare den kortatill detta.längd bidrarde är som
leda tillbetänklig eftersom den kansärskiltvid ogiltighetstalanrättelse att

tilläggsdirektiven pekasrättsförlust. Iliderenskilda arbetstagarenden en
förhållande.särskilt på dettadet

gjortsanställningsskyddslag har det1974 årsefterlagstiftningsarbetetI
preskriptionsreglema. Underförenklaochför ändraflera ansatser att

försöka samordnafrågadetförarbetenmedbestämmandelagens attomvar
ireglernaskadeståndstalan medogiltighetstalanför såvälfristerna som

bibe-ogiltighetstalan, meddåmedbestämmandelagen. Tanken att envar
skulletvistetiden,lön underbetalaarbetsgivarenskyldighet förhållen att

avslutad.tvisteförhandlingenefter detmånaderförstväckas att vartre
föresloginte så långtanställningsskyddskommitté gick1977 års utan en-

anstälhiings-ochmedbestämmandelagensamordning mellandast en
in-Departementschefen hadeskadeståndstalan.gälldeskyddslagen detnär

samordningmenadeambition ochhögre1982 års lag dockför att enen
i anställnings-skadeståndstalanochogiltighetstalanreglernamellan om

uppåtjusterades såvälfristemaskyddslagen borde ske att somgenom
arbetsmarknadenshosgick förankraintenedåt. Eftersom detta parter,att

departementschefen från förslaget.dockavstod

ipreskriptionsreglerFörenklade6.2.22.
anställningsskyddslagen

ogiltighetstalanframgått såvälredogörelsen harden tidigareAv att som
föregås underrät-skallanställningsskyddslagenenligtskadeståndstalan av

underrättelse ske 14 dagarskallogiltighetstalanVidtilltelse motparten.
skadestånd ellerDå handlarskedde. detuppsägningenefter det att om

fyra månadertidensig lagenfordringsanspråk grundar ärannat som
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räknat från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller
fordringen förföll till betalning. Vissa särskilda bestämmelser gäller när
arbetstagaren vill yrka tidsbegränsad anställning skall gälla tills vi-att en

Ävendare. i falletdet skall underrättelse lämnas och fristen räknas då
från den tidpunkt då anställningstiden gick I vissa fall inträder ocksåut.

förlängning fristen för det fall fullföljdshänvisning inte har lämnatsen av
arbetstagaren.

alanT skall sedan väckas inom tvâ efterveckor det fristen för under-att
rättelse gick yrkandet ogiltigförklaring vidoch talan ska-ut om avser om
destånd inom fyra månader. Om tvisteförhandlingar har påkallats, räknas
fristen för väcka talan från förhandlingarnadet avslutades.att

Den beskrivna konstruktionen preskriptionsreglema har sin före-nu av
bild i kollektivavtalens regler tvisteförhandling. Tanken för detärom
första därigenom snabbt skall få klart för sig talanatt motparten om
kommer föras inte.eller Vidare har särskild rättsverkan kommitatt en att
knytas till underrättelsen talan förs ogiltigförklaringnär om av en upp-
sägning. Från det underrättelse har lämnats tilloch dess tvisten slutligt
har avgjorts har arbetstagaren nämligen kvar i anställningen.rätt att
Denna möjlighet har alltså arbetstagaren under hela den tid som exem-
pelvis tvisteförhandlingar förs i frågan. Ordningen med frist fören un-
derrättelse och frist för väcka talan har alltså goda skäl för sig.atten

Som vi det måste dock överordnat intresse reglerna skallettser attvara
framstå begripliga för den enskilde arbetstagaren. Somsom systemet nu

utformat bygger det väsentligenär den förutsättningen arbetstaga-att
har rättsligt biträde. Risken för sådant biträdeett göraatt utan rätts-ren

förluster uppenbar och dettaär gäller särskilt vid så viktig frågaen som
talan ogiltigförklaring uppsägning. Från anställningsskyddssyn-om av en
punkt får det angeläget finna tydligare regler samtidigt kanattanses som
minska risken för rättsförluster för den enskilde arbetstagaren.

Mot denna bakgrund det enligt vårt mycket vinna medsynsättvore att att
det särskilda kravetutmönstra underrättelse i anställningsskyddslagen.

Detta gäller då för såväl ogiltighetstalan skadeståndstalan. Ett betyd-som
ligt enklare och för den enskilda arbetstagaren begripligare bordesystem
i stället utgå från endast frist gäller enligt anställningsskyddslagen;att en
vår bedömning ändras inte arbetstagarorganisation i vissa fallattav en
kan bärare rättighet enligt lagen. Den diskuterade fristenvara av en
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Förutomtidsrymd talan skall väckas.då behandla inom vilkenskulle att
därige-framstå begripligt så skullesådant skullesystemett mansom mer

underrättelse skett ellerfrågan harockså undvika tvister rör omsomnom
till tvis-fråga har upphovbl.a. dennaVi tidigare berörtinte. har gettatt

målsättningendiskuteras börförenklingdomstol. När dennai typter av
ogiltighetstalan och skadeståndsta-förförena fristemasamtidigt attvara

lan.

lång så-först ställning till hurbörutgångspunktMed detta ta enmansom
så tvisteförhandlingama,dåFristen börfrist bördan avvägas att omvara.

talanfall slutfördai normalt kanförekommer,sådana närantasett vara
skall väckas.senast

fråga vi gått igenom detill denna harställningfå underlagFör att taatt
förts ogiltigför-1991 där talanåren 1990 ochförrefererade domar om

1992refererade för årdomarnauppsägning. Vidare har deklaring av en
också gåtts igenom.1992 91fram till AD nr

förflöt i olikaredovisa lång tid dehurdå intresseDet kan att somvara av
tvisteför-till talan efterskedde och dessfrån uppsägningenfallen det

fem domar. Som1990 det sigi målen. Underhandling väcktes rör om
uppsägning till ansökanmånader frånfyradröjde det härlängst om

11089 ochförekommer tiderna A6889. Därefterstämning mål A en
år 199115389 månader. För7790 och A16889, två AA ut-tre

månader i två falldröjde det tvådomar. Härunderlagetgörs treav
A 1821990månader i fall381991 och fem151991 och AA ett

talan efter genomfördaskedde till dess väcktesuppsägningenfrån det
År också Här1992 underlaget domar.tvisteförhandlingar. utgörs treav

27391 månader.två 25091 och fyra A18791, Aförekom Aen
till månader ellertiden uppgickSammanfattningsvis kan sägas treatt

åtta de fallen.mindre i elvaav

Omvi dra följande slutsats.kortfattade redovisning villEfter denna man
skallfrist inom vilken talantill med endastgår över ett system ennu

påavvägning längdenvår mening lämpligbör enligtväckas, attvaraen
Samma frist skall då alltså gällafrist till månader.denna sätts oavsetttre

ogiltighetstalan. Vi återkommerskadeståndstalan ellerdet sigrör omom
vi dockspörsmål tvisteförhandlingama; här villtill vissa med avseende

åren 1990-1992 framgårredovisade materialet förpeka det attatt av
genomgåendeflesta fallen gällde detfrist månader i de härtreomen -
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yrkande ogiltigförklaring inte hade inkräktat tvisteförhandling-om -
Självfallet materialet alltförär begränsat för läggas tillama. grundatt

för några säkra slutsatser. Det dock ändå fingervisning hurger en om
lång tid tvisteförhandlingama kan i anspråk i fallde kommer tillta som
domstol och månader inte kan orimligtatt ha frist.tre attanses som

Nästa fråga då från vilka tidpunkterär denna tremånadersfrist bör löpa
vid olika yrkanden. Vi förordar här ingen förändringtyper i förhål-av
lande till vad gäller i dag. När det först gäller ogiltigförklaringsom av en
uppsägning eller avskedande förefaller det alltså naturligt utgångs-ett att
punkten skall då uppsägningen eller avskedandet skedde. Med dettavara

då den tidpunkt då den anställde enligt reglerna i 10 eller 20 §avses an-
ställningsskyddslagen fick del uppsägnings- eller avskedandebesked.ettav
Därefter kan det sig yrkanderöra tidsbegränsat anställ-ettom att ettom
ningsavtal skall gälla tills vidare. I falletdet bör utgångspunkten liksom i
dag då anställningstiden gick Samma tidpunkt bör bilda utgångs-vara ut.
punkt för fristen då det sigrör yrkande skadestånd på grundettom om

arbetsgivaren brutit reglerna under vilkaatt förutsättningarav mot om en
tidsbegränsad anställning tillåten.är

Det kan därefter framställas flertal andra fullgörelseyrkanden. Viett har
här valt utgångspunkt för fristen, med vissaatt språkliga justeringar,som
behålla de kriterier gäller i dag. Vi återkommer till dessa frågor isom
specialmotiveringen.

Enligt 40 och 41 §§ anställningsskyddslagen gäller för närvarande att
fristen förskjuts för falldet det skriftliga beskedet uppsägning ellerom
avskedande saknat s.k. fullföljdshänvisning. Detta bör enligt vår mening
gälla fortsättningsvis.även Situationen kan dock också sådan attvara ar-
betstagaren har blivit vilseledd arbetsgivarens agerande såvittav avser
frågan fullföljd. Under sådana omständigheter torde arbetsdomstolenom
redan i dag kunna komma fram till talan dröjsmål inte gåttatt trots ett
förlorad jämför AD 1978 4 och AD 1982 155 och några särskildanr nr
lagstifmingsåtgärder kan inte påkallade.anses

En övergång till bara ha talefrist väckeratt del andra frågestälLen en
ningar måste besvaras. Vi övergår till diskutera några sådanasom attnu
frågor. Först bör då behandlas vad skall gälla i fråga lönsom om m.m.
under tvistetiden.
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framgår upp-34 § andra stycket detAv anställningsskyddslagen att om
anställningentvist så upphör intekommer giltighet,uppsägningsom en

följer också uppbäraförrän tvisten har slutligt dettaMedavgjorts. rätt att
Ocharbetsuppgifter tvistetiden.och skyldighet underlön utföraattm.m.

målettvistetid inte den tid dåmed uttrycket alltså här bara är an-avses
tvisteförhandlingar pågår.hängiggjort i tid dådomstol också denutan

underrättelsefristen skallföreslagitVi har den särskilda utrnönstrasattnu
nuvarande 34 § andra stycket kny-anställningsskyddslagen. Eftersomur

mister dåtill tidpunkt underrättelse sker, stadgandet i denden dåter an
Viparagrafen innebörd diskuterade hänseendet.sin i det attmenarnu

§ stycket fortsättningsvis börbestämmelsen finns i 34 andra ävensom nu
förpreskriptionsreglema lagrummet sin till-parallell med och attvara

enligt skall förutsätta talan har väckts. Undan-lämpning huvudregeln att
finnas.från den huvudregeln måste docktag

vållar föreslag-fall uppsägningstiden månader eller deI de är tre mer nu
någraförändringarna inte problem. Arbetstagaren kommer då van-na

tillberättigad lön under uppsägningstiden, och sedan hanligt sätt att vara
regel 34 §talan motsvarande nuvarande honomväckt bör sammageen

Svårigheterha skydd avstängning.Han bör dessutomrätt. ett mot upp-
uppsägningstiden månader.i de fall kortare Härkommer dock änär tre

period före målet anhängiggjortsuppstå det underdå kortarekan atten
har i anställningeninte kvar och uppbäravilken arbetstagaren rätt att

lön m.m.

med tvisteförhandlingar får förutsättasinte aktuellt detOm det är att ar-
situationen så snabbt han har talani den väcktbetstagaren attagerar se-

uppsägningstidens utgång. Om däremot tvisteför-i ansluming tillnast
genomföras kan dock tiden bli knapp särskilt dethandlingar skall rörom

liksom huvudsig månads får här,Det dockuppsägningstid. överom en
sådan skyndsamhetförutsättas medbedrivstvisteförhandlingamataget, att

uppsägningstidenstalan i dessa fall vidväcktäven kan ut-senastatt vara
vi tidigare redo-gång. Vi vill återigen handläggningstiderdeerinra om

för. fall så skyndsamtgjort I tvisteförhandlingamagenomfördesett par
talan väckt uppsägningama.redan månad efteratt var en

något glappUtgångspunkten skall såalltså attatt parterna agerarvara
uppstå talans väckande.inte behöver uppsägningstidens utgång ochmellan

möjlighetOm sådant glapp måste dock finnaslikväl uppstår detett en
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under måletshar väckts få lönsedan talanför arbetstagaren att m.m.
situationen skall kunnaföreslår domstolen i denVihandläggning. att

uppsägningen.anställningen skall beståbeslutmeddela trotsattett om
specialmotiveringen.vi till iåterkommerbestämmelseDenna

§ arbetstvistla-uppmärksammas 4 kap. 7docksammanhang börI detta
bakgrundsavsnittet. Enligt förstaiutförligt kommenteratssomgen

prövning förräntill slutligfår intetalani lagrumstycket detta upptas
hamna i denskulle således kunnaavslutade. Mantvisteförhandlingama är

talan ändå måsteslutfördainteförhandlingarnasituationen är attatt men
absoluta preskrip-förordadeenligt denarbetsdomstolenvidväckas nu

få tilllikväl intehuvudregelnskulle då enligttionsfristen. Talan tas upp
inte uppfyllts.förhandlingskraveteftersomarbetsdomstolenprövning av

Är inne iinte uppkomma.självfalletsituation fårsådanEn parterna ett
fram-dettvisteförhandlingama, därslutskedeeller avgörandeviktigt av

förhand-får förutsättas desträcks dettidennödvändigtstår attut,attsom
förlängning fristen.avtalträffaockså bereddalande är att avparterna om

träffas inämligenfrån lagens regler kanmed avvikelsesådant avtalEtt
för-Kollektivavtaletform 3 vårt lagförslag.kollektivavtalets se § i om

träffas mellan arbetsgivarenverkankan bindandefristen medlängning av
arbetstagarorganisationen. Eftersomorganisation ocheller dennes av-

se 3 § i vårt lag-centralt avtalförutsätterinte längrefrån lagen ettsteg
alltidi allmänhetdå denna möjlighet10.avsnitt kommerförslag och att

stå öppen.

ellersådan förlängningsigdenOm däremot motsätterparten omenena
§i 4 7 arbets-sista stycket kap.brådskar bör pekasskälandradet av

förutsättningarfår talan under vissastadgandeEnligt dettatvistlagen.
gällerinte har Dettaförhandlingtill prövning ägtäven rum.upptas om

förhandlingen inte berottförhinderfall förelegatför det det mot som
dettasituation vi diskuterar börundvika denFörkäranden. att som nu

fårtilläggas talanDet dåutvidgas något. börenligt vår meninglagrum att
för-förhandlingskravet uppfylltintetill prövning äratttrots omupptas

preskriptionstiden enligtslutföras inomintehandlingen har kunnat an-
rimligen kan krävasgjort vadkärandenställningsskyddslagen, och som

frå-återkommer till dessai tid. Vitvisteförhandlingen avslutadför fåatt
arbetstvistla-ändringar iföreslagnaspecialrnotiveringen tillsärskilt igor

stycket7 § tredjeenligt 4 kap.också peka på kärandenvillVi attgen.
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arbetstvistlagen kan få fram interimistiskt beslut förhand-ett trots att
lingskravet inte uppfyllt.är

De skisserade reglerna kan komma kritiseras från olika utgångs-nu att
punkter.

Från arbetsgivarhåll kan invändas det med den föreslagna regeln kanatt
löpa längre tid från det uppsägning skedde och till dess talan väcks viden

domstol. Med detta kan i några fall följa längre handläggningstideren
fram till dess målet slutligt avgjorts. Dessutom kan det dröja väsentligten
längre tid innan arbetsgivaren verkligen får klarhet i arbetstagarenom
tänker väcka talan och yrka ogiltigförklaring. Dessa invändningar måste
dock de ändringarvägas föreslagits i frågamot reglernasom rättom om

uppbära lön och, vidare, fristen för skadeståndstalanatt föreslåsatt bli
kortare.

Från arbetstagarsidan kan det invändas utdragna tvisteförhandlingaratt
kan leda till hamnar i tidsnöd det gäller iakttaatt när preskrip-man att
tionsfristen. När det gäller uppbära lönrätten under tvistetiden kan detatt
bli särskilt brådskande. Det kan finnas risk för det uppstår luckaatten en
i det löneskydd arbetstagaren i dessa fall har enligt det nuvarandesom

Dessa invändningar måste dock bl.a.systemet. den väsentligavägas mot
lättnad den föreslagna regeln medför det gäller denär nuvarandesom
kraven på underrättelse till arbetsgivaren inom mycket korta frister. Vi-
dare har vi föreslagit regler medför några rättsförluster inte skallattsom
behöva göras.

Allmänt kan också hävdas tvisteförhandlingamasett får minskadatt en
betydelse instrument för lösa konflikter dessa förhandlingarsom att om
får föras under särskild tidspress. Vi dock det finns flera förde-attmenar
lar med ha absolut frist detta slag. Regeln vilaratt för det förstaen av
grundförutsättningen allvarligt efter slutföraatt strävar för-parterna att
handlingarna inom fristen. Enligt vår mening stärks därigenom också den
enskilde medlemmens ställning så han eller honsätt verkligenatt vet
vilka frister gäller. Vi utgår från har förutsättningarsom att parterna att

sig till regler detta slag och inte endastanpassa till denya av att man ser
svårigheter kan uppkomma i speciella gränsfall. För övrigt gäl-som mer
ler redan i dag tvisteförhandlingama skall bedrivasatt skyndsamt. Tviste-
förhandlingsreglema bör också i samband medsättas reglerna varselom
och överläggning. När uppsägning blir föremål för tvisteförhandlingen
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kontakter mellanföregåtts tidigareregelmässigtalltsåhar den parternaav
i frågan.

preskriptionsfrister i andra lagarSamordning med22.6.3.

innehål-arbetsrättsliga lagarfinns fleradettidigareVi har nämnt att som
olika slag.preskriptionsreglerler av

Medbestämmandela-uppmärksammas.förhållandenföljandedåFörst bör
inom arbetsrät-två centrala lagarnadeanställningsskyddslagenoch ärgen

Även två väsentli-områden devarandrasockså går inde rörten. om
vad gällerden centrala lagenmedbestämmandelagendelar;olika ärgen

detstår främstanställningsskyddslagenoch närkollektiva arbetsrättenden
bakgrund kan det intedennaanställningsskydd. Motfrågorgäller an-om
förfarandebestämmelserandrapreskriptionsregler ochonaturligt attses

lagar.mellan dessaskiljer sig

dis-viss lagbestämmelseutfommingenSom framgått bör när av enman
främst vänder siglagstiftningensärskildadeni åtankenhakuteras vem

eftersträ-alltså regleranställningsskyddslagen börgranskartill. När man
ocksåoch detta harienskilde arbetstagarendensätter centrumvas som

utformaspreskriptionsreglema där börgrund för slutsatsenlagts till att
lagstiftning. Detta intressenuvarandeitydligareoch sätt änannatett

medbestämmandelagen dis-påinte gällandesig dock sätt närgör samma
ochorganisationernafrämst tillsig bestämmelsernariktarHärkuteras.

kollektivavtalensintryckdessa reglerockså rimligtdet dåär taratt av
förhandlingsordningar.

samordnaingen anledningvivadbakgrundMot attsagts sersom nuav
anställningsskyddsla-medbestämmandelagen ochipreskriptionsreglema

uppsägning eller avske-falldock för detgällerEtt undantag ettengen.
fall reglernaföreningsrättskränkning. I detta börpåståsdande utgöra en

anställnings-ibestämmelsernadå grundastalandesamma somvara
medbestämmandelagen.till 8 §specialmotiveringenjämförskyddslagen

medbestämmandelagen kanskallviVid den göraöversyn pre-senare av
aktuella behandla.ånyo bliskriptionsreglema där att

anställ-preskriptionsfristema ivi föreslagnaförordar del övrigt att nu
enligt del andraför vissa yrkandenockså skall gällaningsskyddslagen en
framgårdelarVåra överväganden i dessalagar. närmarearbetsrättsliga
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specialrnotiveringen till dessa lagar studieledighetslagen, föräldrale-av
dighetslagen m.fl.. Med den föreslagna ordningen kommer fortsätt-
ningsvis alla åsyftade yrkanden grundar sig uppsägningnu som en
eller avskedande väckas inom månaderett från detatt uppsägningentre
eller avskedandet skedde. En så enkel regel bör ha förutsättningarpass att
få fullt genomslag på arbetsmarknaden.
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Övriga frågor32
.

Inledning23.1.

i dettavi intefrågor däröversiktligtvibehandlaravsnitt ettI detta par
avsnittuppsägningstidgällerändring. Detnågonföreslårbetänkande nu

avsnitt 23.3..permitteringunderförmånerandralön och23.2. och
reglerasi dagintefrågoröversiktligtvi härbehandlarVidare ett sompar

s.k.omplacering denfrågornämligenanställningsskyddslagen,i om
anställ-omregleringföruppsägningbastubadarprincipen och avom

däreftervibehandlar23.5.avsnittI kortavsnitt 23.4..ningsvillkor ett
behandlar viSlutligen19871262.beredskapslagenarbetsrättsligaden

dentillövergångsbestämmelsemakringfrågorallmännaocksåhär ett par
23.6.avsnittlagennya

Uppsägningstid23.2
.

Föruppsägningstid.reglerfinns detanställningsskyddslagen§I ll om
uppsägningstidminstadetgällerarbetstagarearbetsgivare och ombåde en

kollek-möjligtalltsåstycket. Det§ första är ettmånad ll att genomen
längreanställningsavtal komma överensenskilt atttivavtal eller om enett
singälla arbetstagaren sägerskallmånad näruppsägningstid än uppen

arbetstagarenhararbetsgivaren sägerNär detanställning. är upp,som
månaduppsägningstidtill längre änoftadockenligt lagen rätt enen

uppsägningstillfäl-vidarbetstagarengällerDetstycket.§ andra11 om
imånadernaunder dearbetsgivarenanställd hosvarit senasteharlet sex

åren setvåunder demånadertolvminstsammanlagti senasteellerföljd
sådantstycket. I3 § förstaanställningstidenberäkningbeträffande av

§ har25enligtåteranställningfåtthararbetstagarenfall- och näräven -
uppsägningstidtillarbetstagaren rätt aven

år,fyllt 25harhanmånadertvå om
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månader han har fyllttre 30 år,om
fyra månader han har fyllt 35 år,om
fem månader han har fyllt 40 år,om

månader han har fyllt 45 år.sex om

En anställd pensionär den har fyllt 65 år eller har uppnått densom som
lägre ålder för med sig skyldighet avgå med ålderspensionsom att har
dock inte enligt anställningsskyddslagen till längrerätt uppsägningstiden

månad 33än § tredje stycket.en

Bestämmelsema uppsägningstid i ll § och pensionärersom uppsäg-om
ningstid i 33 § kan frångås kollektivavtal harett slutitsgenom ellersom
godkänts central arbetstagarorganisation 2 §av andraen stycket.

Vi har inte funnit anledning föreslåsagt någonsom ändringatt beträffan-
de reglerna uppsägningstid. De i lagen angivnaom uppsägningstidema är
väl avvägda och på naturligt hänsyntar tillett sätt behovetatt av en om-
ställningstid vid uppsägning typiskt ökar stigandemed levnadsålder.sett
Genom reglerna kanatt kollektivavtal, vilket haranpassas skett igenom
relativt utsträckning, och i vissastor fall enskilda anställningsav-genom
tal, kan flexibla lösningar uppnås.

23.3. Lön och förmånerandra under
permittering

Enligt 21 § anställningsskyddslagen har arbetstagare permitterasen som
till lönrätt och andra anställningsförrnånersamma han hade fåttsom om

behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte perrnitteringen ärom
följd arbetet säsongsbetonatär elleratten detav något skälom av annat

inte är sammanhängande till sin natur.

År 1984 skedde det perrnitteringslönereforrn i samverkan meden ar-
betsmarknadens Arbetstagamas löneskydd vidparter. permittering för-
stärktes samtidigt det infördes perrnitteringslöneersättningssys-som ett

vilket finansierastem, statsbidrag eller avgifter från anslutnagenom ar-
betsgivare. I särskilda kollektivavtal, har träffats på förbundsnivå,som
finns det bestämmelsernämnare Ävenpennitteringslön ickeom m.m.
kollektivavtalsbundna arbetsgivare har fått möjlighet efter enskildaen att
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gäller förkollektivavtalsig till detanslutaanställdasinaavtal med som
§ tredje stycket.verksamhetsområdet 2aktuelladet

nå-betänkandeinte i dettaförslår vianförtsinledningsvis harSåsom nu
i detdelingår röran-i 21reglernaändring systemensomsomavgon

översiktligt.beskrivitsharpeimitteringslönde nysssom

föruppsägningOmplacering och23.4.
anställningsvillkoromreglering av

förverkningaringripandefåromplaceringrättspraxis kanEnligt somen
frånavskedandeuppsägning ellerjämställas med ettarbetstagaren ar-en

saklig grund,åtminstoneåtgärd det krävsvilkenförsida,betsgivarens se
bastubadarprincip till-s.k.avgörande denna89, i vilket1978ADt.ex. nr

omplace-tillämpasbastubadarpiincipgången. Dennaförstalämpades
avtal;gällandeförvidta inomhararbetsgivaren rättringar att ramensom

för det arbetearbetsskyldighetanställningi sinsåledeshararbetstagaren
försökaemellertidArbetsgivaren kantill. atthar placeratshan omsom

enligtarbetstagarenarbetsuppgiftertillarbetstagareplacera somom en
så-anställning, ochför sininomutföra ettskyldigavtal inte är att ramen

med,jämställasellerbetraktasocksåomplaceringsförsök kandant som,
sådanvidtaarbetsgivarenVillavskedande.elleruppsägning enetten

förtåla inomskyldigintearbetstagarenomplacering, är att ramensom
förarbe-ienligt uttalandenarbetsgivarenanställningen, kanbeståendeden

omregleringuppsägning för238 vidta1973129prop. av an-entena s.
utföra deförmå arbetstagarenför attställningsvillkoren att accepteraatt

enligt förarbetena,dock,Anställningen kanarbetsuppgifterna.aktuella
omreglering, ochuppsägning försådanupphörabringasinte att genom en

arbetsgivarenmåste sägaanställningsvillkorenuppnåsenighet intekan om
visa detoch dåanställningsskyddslagenibestämmelserna attenligtupp

regelmäs-reglerasAnställningsvillkorenåtgärden.grund försakligfinns
Detkollektivavtal.anställningsavtaletenskildasåväl det ettsigt som avav

anställningsavtalet kanenskildai detvillkorengivetvis bara om-somär
bestämmel-omregleraföravtal;dettauppsägningefterregleras attaven

organi-eller dennesarbetsgivarendetkollektivavtal krävsi attettserna
kollektivavtalsmotparten.avtalet hossation säger upp
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Enligt vår mening finns det anledning åtminstoneatt närmare studera de
nämnda frågorna. Det kan nämligen finnas anledningnu lagfästa åt-att

minstone den s.k. bastubadarprincipen i anställningsskyddslagen för att
lagregleringengöra enklare förstå och lättare tillämpaatt för deatt en-

skilda inte har tillgång tillparterna, domstolspraxis.som Det gårt.ex.
inte i dag anställningsskyddslagen utläsaatt omplacering,av att en som
visserligen får ingripande verkningar arbetstagaren ändå imen som
princip skyldigär tåla enligt ingångna avtal, skulleatt kunna jämställas
med Ävenuppsägning eller avskedande. fråganen ett uppsägning förom
omreglering anställningsvillkoren borde i klarhetens intresseav kunna bli
föremål för tydlig lagreglering; det finnsnären anställnings-nu en
skyddslag med detaljerade regler uppsägning anställningsavtal,om ärav
det måhända inte alldeles lätt för de enskilda inse det finnsparterna att att

viss form uppsägning anställningsavtalen lagen, enligtav uttalan-av som
den i dess förarbeten, inte alls tillämpligär jämför dock AD 1993 nr
61. Såsom redan har hänger de frågornanämndaantytts i viss månnu

med kollektivavtalsfrågor.samman

Med den utredningstid har stått till buds för de anställnings-som oss
skyddsfrågor behandlas i detta betänkande har det intesom varit möjligt

denärmare berördaatt frågorna,ta tordenu kräva ingåendeupp som
överväganden eller i fall, bara de redan gällandevart principernaom
skulle lagfästas, betydande eftertanke vid utformningenen lagtexten.av
Det kan emellertid, i mån tid, bli aktuellt återkomma till frågorna iav att

skede utredningsarbetet.ett senare av

23.5. Den arbetsrättsliga beredskapslagen

I den arbetsrättsliga beredskapslagen 19871262 finns det regler vadom
skall gälla i fråga arbetsrätt vid krig,som krigsfara eller liknande.om 1

bilaga till lagen det vilka tillägg tillen och ändringar i bl.a.anges an-
ställningsskyddslagen och medbestämmandelagen då skall tillämpas.som
De förslag vi lämnar i detta betänkande torde förasom med sig ändringar
i bilagan till den arbetsrättsliga beredskapslagen. Med den utredningstid

har stått till buds har det emellertid intesom varit möjligtoss lämnaatt
några färdiga förslag till följdändringar i den arbetsrättsliga beredskaps-
lagen.
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Övergångsfrågor23.6.

föreslå något exakt datumVi inte det ankommerhar attansett att oss
kraft. Vi vill emeller-anställningsskydd bör träda ilagendennär nya om

möjligt,lämpligt lagen,framhålla det kunde dentid attatt nya omvara
allmännaanslutning befintliga kollektivavtalkraft i tillträder i att om

vissaföregåendeVi har i detanställningsvillkor i allmänhet löper ut.
l2.6.4. angåen-avsnittbehandlat övergångsfrågor,redanpunkter t.ex.se

specialmotiveringenprovanställning. Ianställning ochtidsbegränsadde
övergångsproblemsärskildaockså beröra devikommer närmareatt som

fråganavsnitt vi uppmärksammaI detta skall barakan komma omupp.
i förhållan-innebär ändringardispositiva regler,lagensvad den somnya

kollektivavtalinnebära för delagens regler, kantill nuvarandede den
dis-till nuvarande lagensavvikelser från eller tillägg deninnehållersom
fågivetvistvingande regler kommerpositiva regler; den lagens attnya

anställningsav-enskildainnehållet i kollektivavtal ochgenomslag oavsett
tal.

tilläggavvikelser från ellerinnehållerkollektivavtalenbefintligaDe som
turordning, byggerreglerna kringregler,till nuvarande lagensden t.ex.

kollek-i meningendispositiva regler, åtminstone dengivetvis på dessa att
till just förha kommitundantagslöst tordetivavtalen utgöranästan att en

gälltskulle hatillägg till regleringavvikelse från eller denett annarssom
nuvarandekollektivavtal där denfinns också exempel påenligt lagen. Det

Närutsträckning skrivits in i ordagrant.i harlagens regler stort settstor
ilagen träderregler ändras dennuvarande lagensden att nyagenom

mån förutsättningarna för dessa kollektivavtal.kraft, också i vissändras
kollektivavtalen i olikaförhåller sig med giltighetenHur det rättsligt av

från fall till fall medtolkningsfråga fårhänseenden avgörasär ut-somen
tillkomstvid avtalensi förutsättningar gälldegångspunkt inte bara de som
reglerden lagensförutsättningarförändring dessaoch den nyasomav

tillomständigheter brukar läggasi andraradutgör, ävenutan somen
19818271seavtalstolkninggrund för domstolarnas t.ex. prop. s.

får alltså efter avtals-19 ff.. Frågan110 och AU ll avgöras ens.
avtals-särskilt fall, denna tolkning ankommer dettolkning i varje och

i sista hand domstoloch göra.attparterna en
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Facklig4 vetorätt2
.

§§facklig i 38-40 medbe-föreslår bestämmelsernaVi vetorättatt om
avskaffas.stämmandelagen

Direktiven24 1
. .

38-40 §§ lagen medbe-utredningsdirektiv reglerna ivåraI attanges
i praktiska tillämpningen.vållat vissa problem denstämmandelagen har

tillämpning dessa möj-nuvarande regler och denvidareDet att geranges
eventuella överträdelserifrågasättas;lighet till kan entreprenörens mot

organisationer ochfackligapersonalen bör bevakas dessden egnaavegna
normaltSkatteregler bör beivrasbrotteventuella rätts-mot genomm.m.

direktiven fåttLagstiftningens tillämpning har enligtförfarande.ligt --
företag kommitför många mindre ochorimliga konsekvenser utgöraatt

etableringsfriheten. Vårt uppdragbegränsning är överatt se reg-aven
förutsättningarna förmedbestämmandelagen och utreda38-40lerna i

rättighetskommitténavskaffa fackliga Fri- ochden vetorätten;att
för ochfrågan utvidgat skydd närings-199201 skall utredaJu eta-om

1991119.bleringsfriheten se dir.

Gällande24.2 rätt
.

tillämpas arbetsgivare38-40 §§ medbestämmandelagenReglerna i när en
inågon utföra visst för hans räkning eller hansvill besluta låta arbeteatt

därvid skall arbetstagare hos honom. Detverksamhet denneutan att vara
situationer arbetsgivaren vill läggaalltså första hand fråga däriär utom

från någon arbets-eller in arbetskraftentreprenad hyraarbete annan
arbetstagarorganisation på central nivå,givare. Reglerna somenger

kollektivavtal med för det aktuella arbetet,arbetsgivaren bundenär av
arbetsgivarenfall lägga in den åtgärdmöjlighet i vissa veto motatt som
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vill vidta, förbjudadvs. honom vidta åtgärden. Förutsättningarna föratt
arbetstagarorganisationen skall få lägga in den åtgärdatt ärveto att som

arbetsgivaren vill vidta kan föra med sig lag eller kollektivavtalantas att
för arbetet åsido, eller åtgärdensätts strider vadatt ärmotannars som
allmänt godtaget inom avtalsornråde. Om har lagts inparternas veto trots

det inte fanns förutsättningar för det, blir arbetstagarorganisationenatt
skadeståndsskyldig arbetsgivaren bara den har saknat fog för sinmot om
vetoförklaring. Om däremot arbetsgivaren vidtar åtgärden inlagttrots ett

blir han i princip skyldig betala arbetstagarorganisationen ska-veto, att
destånd det inte fanns lagliga förutsättningaräven för Det ärom vetot.
bara arbetstagarorganisationen har saknat fog för sin ståndpunktom som
arbetsgivaren risk för skadeståndsansvar kan frånbortseutan vetot.

För arbetstagarorganisationen skall få kännedom aktuella åt-att om nu
gärder och möjlighet ingripa med har arbetsgivaren ålagtsatt sär-veto en
skild primär förhandlingsskyldighet. Han enligt huvudregeln skyldigär

på initiativ förhandling med i första hand den lokalaatt eget ta upp ar-
betstagarorganisationen innan han beslutar i frågan. För arbetsta-att
garorganisationen skall fullgott underlag för sin bedömningett av ve-
torättsfrågan har arbetsgivaren också ålagts vidsträckt skyldigheten mer

lämna information vad gäller.änatt som annars

De regler brukar sammanfattas under benämningen facklig vetorättsom
består således dels särskild förhandlings- och informationsskyldighetav
för arbetsgivare, dels för central arbetstagarorganisation.vetorätt
Dessutom finns olika undantagsbestämmelser och särskild regelen om
skadeståndsskyldighet för arbetstagarorganisation har saknat fog försom

vetoförklaring.en

En arbetsgivare, låta någon inte anställd hos honomärattsom avser som
utföra förarbete hans räkning eller i hans verksamhet, skyldigär att

initiativ förhandling med arbetstagarorganisation haneget ta upp en som
eller brukar 5 § andra stycket medbestärnmandelagenär bundenvara;
kollektivavtal med för det aktuella 38 §arbetet första stycket. För-av

handlingsskyldigheten gäller således finnsbara det kollektivavtalettom
för det aktuella arbetet. innebärDetta i de flesta fall arbetstagarorga-att
nisationens medlemmar hos arbetsgivaren i föroch sig skulle kunna vara
skyldiga utföra arbetet eller det i allt fall finns mellanatt att ett parterna
gällande avtal skulle kunna reglera villkoren för arbetet. Det krävssom

intedock det finns någon anställd sysselsätts med arbete aktu-att som av
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ellt slag. Däremot krävs det arbetsgivaren normalt brukar någonhaatt
medlem i avtalsslutandeden organisationen anställd se AD 1981 107nr

1988och 175, jämför 1982 165.ADävennr nr

viktigaste fallenDe vetorättsreglema tillämpliga arbetsgiva-när är är när
vill lägga arbete entreprenad eller till konsult eller hannärutren en

invill hyra eller låna arbetskraft från någon arbetsgivare. Till-annan
lämpningsomrâdet intedock begränsat till bara dessa fall,är att utanavse

blir tillämpligabestämmelserna så arbetsgivaren vill någon,snart att som
inte skallhan anställa, utföra arbete i hans verksamhet förellerattavser

hans räkning. Vetorättsreglema såledestorde tillämpliga också t.ex.vara
någon grund samhällsåtgärder skall vistas på arbetsplats ochnär av en
utföra arbetedär arbetstagare. Som exempel kan näm-utan att anses som

enligtden domstols föreskrift har ålagts utföra samhälls-att attnas som
enligt förarbetsuttalandentjänst se 1989907 inte27 arbets-ärprop. s.

civilrättsligi mening utförhan arbete hos någon inomnärtagare annan
för ålagdaden samhällstjänsten. Den länsarbetsnämndramen som av en

anvisatshar praktikplats enligt 1992322lagen ungdomsprakti-en om
kanter skall enligt uttrycklig lagbestämmelse inte helleren anses som ar-
betstagare han fullgör ungdomspraktik. Vidare dennär är som av en
länsarbetsnämnd anvisatshar till verksamhet för arbetslivsutveckling en-
ligt lagen 19921331 arbetslivsutveckling inte arbetsta-attom anse som

deltar i verksamheten se § i1 den nämnda lagen.hanrrärgare

Här kan tilläggasdet Utredningen förarbete asylsökande nyligenatt om
föreslagithar fackligreglerna i medbestämmandelagenvetorättatt om

skall sådantändras reglerna inte blir tillämpligasätt närett att en ar-
betsgivare bereder asylsökande arbete enligt utredningen före-en aven
slagen lag förarbete asylsökande vistas asylförläggning seom som
SOU 199269. Förslaget har inte lett till lagstifming.ännu

Det bör också vetorättsreglema inte tillämpliga i visstärnoteras att ett
fall arbetsgivaren tänker anlita arbetskraft han intetrots att attsom avser

Detanställa. gäller arbetsgivaren anlitatänker s.k. beroende ellerom
jämställda uppdragstagare. Vid tillämpningen medbestämmandelagenav -

inte vid tillämpningen anställningsskyddslagen ellert.ex.men av semes-
terlagen 1977480 sådananämligen uppdragstagare arbets-anses som-

förhos den räkning de utför §arbete 1 andra stycket.tagare vars
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Förhandlingsskyldigheten inträder först arbetsgivaren står i begreppnär
låta någon icke anställd utföra arbete för hans räkning eller i hansatt

verksamhet se 197576105 Bilaga l 497 533,och jämför ävenprop. s.
AD 1990 117. Det väsentliga här arbetsgivaren förhandlarär attnr
såväl lokalt centralt innan han träffar bindande avtal arbetet såsom om

arbetstagarorganisationen får möjlighet sinutöva rättatt att att genom
förbjuda arbetsgivaren verkställa åtgärden jämför AD 1989veto att nr
Om35. det finns synnerliga skäl, får arbetsgivaren dock fatta och verk-

ställa beslut innan han har förhandlat 38 § andra stycket. När beslutet
verkställt, har organisationen inte längre laglig möjlighet inläggaär att

40 §.veto

Förfarandet i samband med förhandlingar enligt 38 § i princip det-är
vid övriga förhandlingar enligt medbestämmandelagen. Syftetsamma som

med förhandling 38 §enligt dock förutsättningarskapa förär att atten
arbetstagarorganisationen skall kunna sin lägga in Vidutöva rätt att veto.
förhandlingen främstkommer alltså behandlas frågor förut-röratt som
sätmingama för lägga in åtgärdden arbetsgivaren villatt veto mot som
vidta. Då kan också diskutera vilka villkor arbetstagarorganisa-man som
tionen kan vilja ställa för kunna godta åtgärden. Det kan villkorgällaatt

arbetstagarsidan skall få insyn i anlitad verksam-entreprenörsattsom en
het, i sin inte får anlita underentreprenörerentreprenörenatt tur utan ar-
betstagarsidans godkännande, skall lämna vissa uppgif-entreprenörenatt

sina anställda, dessa skall ha genomgått viss arbetarskyddsut-ter attom
bildning eller informerats risker vid viss hantering eller kollektiv-attom
avtalsenliga löner utbetalas se 197576105 Bilaga 315.1prop. s.

vissaI situationer arbetsgivaren inte skyldig initiativär att eget ta upp
förhandling 38 § andra stycket. Det gäller arbetet kortvarigärom av
och tillfällig eller det kräver särskild sakkunskap; detnär ärnatur om
fråga anlita arbetskraftuthyrd enligt arbetsfönnedlingslagenattom
lagen [l99l746] privat arbetsförmedling och uthyrning arbets-om av
kraft, skall arbetsgivaren dock alltid primärförhandla innan han fattar
beslut. Om den åtgärd arbetsgivaren vill vidta i allt väsentligt mot-som

åtgärd tidigare har godtagits arbetstagarorganisationen,svarar en som av
behöver arbetsgivaren inte heller initiativ förhandling. Be-eget ta upp

arbetstagarorganisationen i fallsärskilt förhandling, arbetsgiva-gär ärett
idock också undantagsfall skyldig förhandla innan han fattarett attren

eller Omverkställer beslut. det arbetstagarorganisationen har be-är som
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emellertid skjuta beslu-arbetsgivaren inteförhandling, behövergärt upp
38 §särskilda skäl uppskovfinnsdetverkställigheten,eller mottet om

enligt dennaverkställt beslutetarbetsgivaren redanstycket. Hartredje
§.40lägga ininte laglig möjlighetorganisationenregel, har vetoatt

ocksåförhandling, haninitiativ tagit ärarbetsgivarenHar eget upp
detinformationlämna denvid förhandlingenskyldig självmant omatt

ställ-behöver förarbetstagarorganisationentilltänkta arbetet att tasom
alltid,dessutomstycket. Hanförhandlingsfrågan 38 § förstatill ärning
skyl-initiativet till förhandlingen,tagitharsåledesoch oavsett somvem

Det38 § fjärde stycket.begärsinformation, detsådandig lämnaatt om
sådana upplysningarskall lämnaförhandlingenvidarbetsgivarenär som

organisationenfackligadenfylla sitt syfteförhandlingen kan attatt ge
uttalande19909120 27. Avse AUingripa medmöjlighet ettvetoatt s.

in-sig regelndepartementschefen tänkteframgåri förarbetena attatt om
möjligtdetskulle kunna38 § fjärde stycketformationsskyldighet i göra

tidigarevadarbetstagarorganisationen sätt änför ett annatatt som
informationupplysningar ochinhämtaarbetsgivarenförmågällde att om

verksamhet seentreprenörensuthyrarenstilltänkteden prop.
bedömningenframgårockså där detjämför 51,50,19909l124 atts.s.

i vadsin utgångspunktbör hainfonnationsskyldighetens gränser or-av
28. såle-19909120 DetAUangeläget, och ärsjälvganisationen s.anser

kommit till särskilthadet kanlagstiftarenmöjligtdes attutanatt anses-
informationsskyldigheten enligthari lagtextentydligt uttryck attavsett-

informationskyldighet lämnainnefatta inte bara38 § skall utanatten
uppgifterskaffa frambegäranarbetsgivarenskyldighet för attäven en

för del sigtill ellertillgånginte harinformation hanoch anseregensom
366.197576l05 Bilaga ljämförbehöva s.prop.

informationförhandla eller lämnaskyldighetsinbryterDen attmotsom
ådö-medbestämrnandelagenövriga brottvidkan sätt motsomsamma

informationsskyldighetsiniarbetsgivaren bristerOmskadestånd.mas
visar siginarbetstagarorganisationen läggeroch ett veto varasenaresom

otillräckligthar fattatsbeslutetpå grundtveksamt ettvetoatt omav
kunna räknasdessutombeslutsunderlag, bör dettaofullständigtoch ar-

fråganbedömagodo det gällerbetstagarorganisationen till när att om or-
1990912124ståndpunkt sefog för sinsaknatganisationen har s.prop.

50 f..
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Det skall här tilläggas de särskilda reglerna förhandlings-att in-ochom
forrnationsskyldighet i 38 har till syfte det möjligtgöra förattsom
arbetstagarorganisationen kunna utnyttja sin på sittatt vetorätt, kom-sätt
pletteras de allmänna bestämmelserna förhandlings- och inforrna-av om
tionsrätt i 10-22 medbestämmandelagen. Redan enligt §ll skall ar-
betsgivaren på initiativ förhandla med arbetstagarorganisationeneget
innan han beslutar viktigare förändring sin verksamhet. Och enligtom av
12 § han skyldig också iär andra fall avvakta med fattaatt elleratt
verkställa beslut medlem i organisationen,rör organisationen be-som om

förhandling. I själva förhandlingsskyldighetengär ligger skyldigheten
för arbetsgivaren lämna information i den fråga förhandlingenatt som
gäller. Dessutom arbetsgivaren enligtär 19 § första stycket skyldig att
fortlöpande hålla organisationen underrättad hur hans verksamhetom ut-
vecklas. Han skall vidare, det kan ske oskälig kostnad ellerutanom om-
gång, på begäran biträda organisationen med utredning organisatio-som

behöver för till medlemmarnas intressenatt tanen ivara gemensamma
förhållande till honom 19 § andra stycket. Det inte alldelesär klart hur
dessa allmänna regler förhåller sig till de särskilda reglerna förhand-om
lings- och inforrnationsskyldighet för arbetsgivaren i 38 § se SOU
198260 152, 168 och 179, jämför AD 1985 66.ävens. nr

När det sedan gäller kan den baravetorätten, förhandlingutövas om
såväl lokalt centralt har enligt 38 Omägt arbetsgivaren harsom rum
låtit bli förhandla innan han verkställer sitt beslutatt att t.ex.genom
träffa avtal med kan det således inteentreprenör, lagligen bli talen om
någon vetoförklaring bara skadestånd för brottet förhand-utan om mot
lingsskyldigheten. Det också bara centralaär arbetstagarorganisationer

kan lägga in finns det inte någon central organisation,som veto; detär
dock den arbetstagarorganisation har slutit kollektivavtalet fårsom som
lägga in veto.

Ett får läggas bara åtgärddenveto arbetsgivaren vill vidta kanom som
föra sigmed lag eller kollektivavtal förantas arbetetatt åsido ellersätts

åtgärden strider vad allmäntär godtaget inomom motannars som par-
avtalsområde 39 §. En arbetstagarorganisationternas lägger insom ett

måste kunna visa på positivaveto omständigheter talar till förmånsom
för den gjorda bedömningen; det räcker inte med bara antaganden se

1975761105 Bilaga 498l och 533.prop. s.
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eller kollektiv-med sig lagföraåtgärder kangällerNär det attantassom
förarbetenaledning främstmedåsido kanföravtal arbetet sätts av --

400. Det kan1975761105 Bilaga 1seföljande nämnas varas.prop.
Arbetsgivaren kanarbetstagarbegreppet.kringgåendefråga ettom av

förhållanden i högarbeta undernågon skallanlitavilja somt.ex. som
ovisst denoftaoch det kanliknar arbetstagares,grad om somvaraen

dåSyftet kanbetrakta arbetstagare.anlitas rättsligen attär varaatt som
arbetsgi-intedockkollektivavtal. Det krävslagstiftning ellerkringgå att

detkringgå eller avtal,lagåtgärdensyfte medprimära är utanattvarens
ellerfår till effekt lagfaktisktåtgärdenställetiavgörande attär rentom

egentligen arbetsta-denåsido, ärkollektivavtal sätts attt.ex. somgenom
1980 24. EttADsådan sebehandladblirinte t.ex. nrsom engare -

arbetstagarsi-förväl käntdeti förarbetena ärfall ärnämns attannat som
tilli förhållandevill anlita,arbetsgivarenföretagare,vissdan att somen

eller arbets-arbetarskydds-åsidosätterregelmässigtsina anställda t.ex.
bristandeflagrant visarnågothantidslagstiftning, eller sättannatatt

lagstiftningförpliktelseruppfylla centralaförmåga eller vilja att som
Ytterligarearbetsgivare.ålägger honomkollektivavtaleller ettsom -

vill medverkaarbetsgivareni förarbetena,ocksåfall, ärnämns attsom
underentreprenö-ochkedja entreprenörersådantill upprättaatt aven

arbetsrättsligför såvälsig faraerfarenhetsmässigt för med attsomrer
1983rättsfallet ADåsido.skattelagstiftning Avlagstiftning sätts nrsom -

måstekollektivavtalsbrottetlag- ellerbefaradeframgår det2 varaatt
anlitar anställdarbetsgivarenförhållandetsjälva dettillknutet att ar-

till vadutföra ellerför arbetet,anställdaförbetskraft i stället attegna
iuppdragsförhållandeteller meddettasamband medomedelbartharsom

för utgivenredovisningen arbetetskattemässigasåsom denövrigt, avt.ex.
1978 109,rättsfall, ADersättning. Avoch annatett synesnrmottagen

beaktas.trafiklagstiftning kanâkeriföretags brottframgå även motatt ett
arbets-arbetsgivaren vill hyraomständighetendenDessutom kan att
i kollek-arbetsfönnedlingslagen, elleristrid reglerna häromkraft i mot

bestämmelser,lagensavvikelser från den utgörainnehållertivavtal som
f..20 2138 och AU1990911124seförlaglig grund s.veto s.prop.

utnyttja sinocksåarbetstagarorganisationen vetorättSom kannämnts om
avtalsområdepågodtagetallmäntstrider vaddet attär parternasmot som

förhål-Ettarbetsgivaren vill.arbetskraft på detanlita anställd sätt som
branscheninomarbetsmarknadspartemalande inte är accepterat avsom

avtalsområdet. Attinomallmänt godtagetprincip inteikan exem-anses
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pelvis utnyttja s.k. grå arbetskraft eller enmansföretagare med kontoret
på fickan enligt lagförarbetenaär förekommande uppenbarligenmen
inte allmänt godtaget se Ändamåletl97576105 Bilaga l 400.prop. s.
med den fackliga vetorätten motverkaär syftet med främstatt arbets-att
rättslig lagstiftning eller kollektivavtal kringgås anställdattgenom ar-
betskraft anlitas, och det vad från dennaär synpunkt inte stämmersom

med allmäntöverens godtaget bruk betydelse.är Vetorätten får åsom av
andra sidan inte användas för företagavstänga arbetaratt under all-som

godtagna förhållandenmänt från arbete eller för arbeteöveratt styra
från avtalsområde tillett ett annat.

När arbetstagarorganisationen har lagt in får arbetsgivaren inte be-veto,
sluta eller verkställa den åtgärd förhandlingen enligt 38 § har gälltsom
39 §. Arbetstagarorganisationen har här således möjlighet meddelaatt

skadeståndssanktionerat förbud förett arbetsgivaren träffa visstatt ett
avtal någonmed Vetot innebär inte arbetsgivaren måste anlitaannan. att
anställd arbetskraft för utföra det aktuella arbetet. Han kan iatt stället
välja försöka ändra villkorent.ex. i det tilltänktaatt avtalet eller att
anlita något företag för arbetet, då måsteannat han förhandla påmen nytt
enligt 38

Arbetsgivaren behöver dock inte följa inlagt arbetstagaror-ett veto, om
ganisationen har saknat fog för sin ståndpunkt 40 nedan vad gällerse
den innebördennämnare uttrycket saknat fog. Han får då beslutaav
och verkställa åtgärden. Men han måste själv och med risk för bliatt ut-

för skadeståndskrav bedömasatt arbetstagarorganisationen har saknatom
fog för sin ståndpunkt. Han kan också välja till domstol och begäraatt

domstolen förklarar saknaratt rättslig verkan och iatt vetot samband
därmed begära interimistiskt beslut i frågan jämför 69ett § medbe-
stämmandelagen. Domstolen kan således häva vetoförklaringen.

Om arbetsgivaren bryter det förbud det inlagdamot kanutgör,som vetot
han bli han skyldig betala skadestånd till den arbetstagarorganisationatt

har lagt Det enligt förarbetenaärsom vetot. betydelsestörstaav att
förbudet verkligen blir respekterat, och detta bör återspegla sig i storle-
ken skadeståndet; det får inte sig lönsamtav arbetstagarorgani-sättate att
sationens åsido se 197576l05 Bilagaveto l 317.prop. s.

Har arbetsgivaren ingått avtal med i strid in-t.ex. entreprenören mot ett
lagt kan han inte åläggas häva avtalet,veto, och domstol kan inte helleratt
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ogiltigförklara anledningen har ingåtts iavtalet den det stridatt mot ettav
inlagt se AD 1978 114. Avtalet således i princip gällande,ärveto nr

arbetsgivaren kan få betala skadestånd till arbetstagarorganisationenmen
för brott vetot.mot

arbetstagarorganisationen försaknat fog det inlagda kanHar vetot, orga-
nisationen bli skyldig betala såväl ekonomiskt allmänt skadeståndatt som

arbetsgivaren; finns någon förtill däremot det inte möjlighet den tilltänk-
få skadestånd enligt medbestämmandelagen. Organi-entreprenören attte

försationen ha saknat fog det inlagda dess företrädare harnärvetotanses
insett förutsättningar för fackliginsett eller borde ha det saknadesatt ve-

1975762105 Bilaga 318. Arbetsdomstolen sinse l har itorätt prop. s.
saknaträttstillämpning med uttrycket fog dels fall däransett att avses

frågadet har varit ovidkommande syften med dels fall därrent vetot,om
arbetstagarorganisationen har gjort sig skyldig till kvalificerad miss-en
bedömning föreliggande omständigheter eller rättsläget se ADt.ex.av av
1978 109.nr

får avvikelser från i 38-Genom kollektivavtal bestämmelsernagöras
40 §§ § medbestämmandelagen.4 andra stycket

24.3 Kollektivavtal och andra
.

överenskommelser

förhandlings-, infonnations- i 38-40 §§Bestämmelserna och vetorättom
medbestämmandelagen kan alltså frångås överenskommelser igenom

träffats på flera områden,kollektivavtal. Sådana överenskommelser har
främst sådana områden där ofta anlitas. När gällerdetentreprenörer

anspråk fullständighet-överenskommelser central nivå kan utan-
följande sägas.

År 1977 träffades områdena för byggnads- anläggnings-inom och vägav-
tillämpningen 38 §branschöverenskommelse medbe-talen om aven

mellan Svenska Byggnadsindustriförbundetstämmandelagen numera
Svenska Vattenbyggamas Arbetsgivareför-Byggförbundet och Väg- och

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ochbund på arbetsgivarsidan och
SOU 198260arbetstagarsidan 160. EnStatsanställdas Förbund se s.

finns Maskinentrepre-överenskommelse medmotsvarande ävennumera
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Arbetsgivareförbund förnöremas entreprenadmaskinavtalets område.
Överenskommelsema innebär i huvudsak följande.

Arbetsgivaren skall till de lokala arbetstagarorganisationema arbetsorten
lämna förteckning lista de underentreprenöreröver det kan bli ak-en som
tuellt anlita. Arbetsgivaren skall dessutom utfastelsegöraatt en attom un-
derentreprenören kollektivavtalsbunden,är arbetsgivaren enligtatt entrepre-
nadavtaletmed underentreprenörenhar hävaavtalet det beträffanderätt att om

föreliggerverksamhet sådantförhållandeentreprenörens förgrundutgörsom
enligt 39 § medbestämmandelagen,och underentreprenören för-veto äratt

pliktad förbehållmotsvarande han i singöra anlitar underentrepre-att turom
för utföra arbetet. Kravetnörer kollektivavtal gäller inte för s.k.att en-

mansföretag.Lokal arbetstagarorganisationhar avföra underentre-rätt att en
från listan det finns skälprenör i fråga enligt 39 §sätta med-vetorättattom

bestämmandelageneller kollektivavtal saknas.Organisationen måstei såom
fall skälen för avförandet och skriftligen underrätta bl.a. underentrepre-ange
noren.

Vill arbetsgivaren anlita underentreprenör inte listan,ären upptagensom
gäller 38-40reglerna i §§ medbestämmandelagen. Om arbetsgivaren
däremot vill anlita någon finns på listan, behöver han baraupptagensom
informera de lokala arbetstagarorganisationerna detta. Om lokalom en
arbetstagarorganisation det finns grund för enligt 39§attanser veto
medbestämmandelagen,måsteorganisationen inom fem arbetsdagarpåkalla
förhandling i frågan, vilket innebär arbetsgivaren inte får fatta elleratt
verkställa beslut innan förhandlingarna har slutförts. Vid sådanen
förhandling kan organisationen ställa vissa i överenskommelsen angivna
villkor för anlitandet. Vid förhandling enligt 38 § medbestämmandelagen,en
dvs. då underentreprenören inte finns på listan, får organisationenupptagen

den det finns grund för enligt 39 § medbestämmandelagenom attanser veto
också ställa villkor för anlitandet.samma

Svenska Byggnadsarbetareförbundet har dessutom träffat överens-en
kommelse med motsvarande innebörd avseende kylavtalets och VVS-in-
stallationsavtalets områden med VVS-Entreprenöremas Arbetsgivareför-
bund. I denna överenskommelse finns dock uttryckliga bestämmelseräven

arbetsgivaren i vissa fall skyldig hävaatt är entreprenadavtaletom att
med underentreprenören.

På plåtslageriavtalets område gäller arbetsgivaren till den lokalaatt om
arbetstagarorganisationen lämnar förteckningöver aktuellaöveren
underentreprenörer, behöver han bara skriftligen informera organisatio-

han vill anlita sådan förtecknadnär underentreprenör.nen en

Mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen och Svenska Elektrikerförbun-
det gäller alltsedan år 1980 på installationsavtalets område överens-en
kommelse angående tillämpningen medbestämmandelagens förhand-av
lingsregler i samband med underentreprenörer anlitas elleratt montörer
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överenskommelsen,lånas jämför 1989 35.AD ändrades någotnr som
1986,år innebär i huvudsak följande.

anlitandeMed underentreprenör förstås i överenskommelsenockså lånav av
från företag. Om arbetsgivaren förbinder sig tillmontörer ett annat att attse

underentreprenören bunden kollektivavtal och i entreprenadavtaletär attav
förbehålla sig häva avtalet befogat enligt 39 § medbe-rätten vetoatt ettom

in, får arbetsgivarenstäntmandelagen läggs använda förenklat förhand-ett
lingsförfarande. Förfarandet innebär arbetsgivareninom vissa tider visser-att

skall förhandling, förhandlingenligen begära inte behöver hållasattmen om
inte den lokala arbetstagarorganisationenmeddelar önskar genomföraatt man
förhandlingen. organisationen förhandling,begär får arbetsgivarenAven om
verkställa tilltänkta åtgärden; 39 §den enligt medbestämmnndelagenvetoom

läggs in, arbetsgivaren skyldigsedan dock häva entreprenadavtalet.Omär att
de centrala eller domstol har fastställt det har förekommit brottattparterna

avtalet, arbetsgivaren också skyldig häva entreprenadavtalet. Förärmot att
inlåning gäller vissa särskilda begränsningsregler.montörerav

Arbetsgivareförbund SvenskaMellan Petroleumbranschens och Trans-
portarbetareförbundet 1980 träffatshar år överenskommelseen som

arbetsgivaren i regel påkalla förhandlinginnebär behöver enligt 38 §att
förstamedbestämmandelagen bara gången han vill anlita viss entrepre-en

nor.

kollektivavtalet för färjetrafik SverigesI mellan Redareförening och
Svenska Sjöfolksförbundet finns bestämmelse arbetsgivaren äratten om
skyldig innan vissa arbetsuppgifter lämnas på entreprenad, försäkraatt, ut
sig finns giltigt kollektivavtal förbundetdet mellan ochatt ett entre-om
prenören.

Sveriges Verkstadsförening och Svenska Metallindustriarbetareförbundet
har i juni 1980 rekommenderat de lokala tillämpa vissa rikt-parterna att
linjer för handläggningen entreprenadfrågor. Riktlinjerna går i huvud-av

följande SOU 198260 161.sak se De lokala bör göraut parternas.
lista godtagbara kan anlitas förhand-över entreprenörer utanupp en som

ling i varje särskilt fall. Före förhandling i entreprenadfråga bör denen
lokala arbetstagarorganisationen informeras de förhållanden ärom som

får intebetydelse för bedömningen. Arbetsgivaren medge entrepre-av en
i sin anlita underentreprenörer underentreprenö-nör äventur utan attatt

har Omenligt medbestämmandelagen och gällande rutiner.prövatsren
lokala misstänkerden arbetstagarparten bryter lagentreprenöratt moten

eller avtal, kan arbetstagarparten begära utredning parternasgenom ge-
försorg.mensamma
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Beträffande s.k. roulette-entreprenader finns, sedan 1979,år mellan
Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Hotell- och Restau-
ranganställdas Förbund överenskommelse innebär arbetsgiva-atten som

primärförhandla kan anlita företag finns påutan att upptagnaren som en
upprättad förteckning. På hotell- och restaurangomrâdet finnsgemensamt

vidare avtalsbestämmelse förhandling enligt 38 § första stycketatten om
medbestämmandelagen skall centralt frågan gällertas entreprena-upp om

för hotellstädning, disk.der lokalstädning eller

joumalistområdetInom har Tidningamas Arbetsgivareförening och
Svenska Joumalistförbundet kommit frilansmedarbetareöverens attom

självständiga uppdragstagare och vad utmärkande för sådanär ärsom en
medarbetare. Enligt kollektivavtalet för frilansmedarbetare lokalsynes
förhandling behöva bara arbetsgivaren vill träffa överens-tas upp om en

Överens-kommelse varaktig med frilansmedarbetare.naturav mer en
kommelsen skolamed medarbetaren dock innebära kollektivav-attsynes
talets regler skall tillämpas. tidningsdistributionNär det gäller får, enligt

kollektivavtal Svenska Transportarbetareförbundet, gång-,med cykel-ett
eller bildistributörers arbetsuppgifter emellertid inte bedrivas entre-
prenad. inom område ändåLäggs detta arbete entreprenad,ut synes
arbetsgivaren skola träffa kollektivavtal med förbundetett att entre-om

tillämpaskall kollektivavtalet för tidningsdistribution ochprenören om
arbetsgivaren förbundet skall för entreprenörensatt gentemot svara

eventuella brott kollektivavtalet.mot

Mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Försäk-
ringstjänstemannaförbundet år 1988 träffats överenskommelsehar en som
innebär anlitande tillämpar kollektivavtal, förentreprenörer,att av som
försäljning försäkringar inte innebär kringgående arbetstagarbe-ettav av

I övrigt skall medbestämmandelagens regler sådanaanvändas närgreppet.
anlitas.entreprenörer

På de kommunala områdena finns inte några utfärdadecentralt rekom-
mendationer vetorättsreglema. förhandlingsprotokolletrörande I till det
kommunala huvudavtalet finns stadgandedock ärett att parternaom ense

det inte finns någon förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbe-attom
stämmandelagen arbetsgivaren har fullgjort sin informationsskyldig-när
het enligt 19 § medbestämmandelagen och han anlita vissaattavser par-

närstående institut eller företag eller någon statlig myndighet.terna
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någoncentral nivå träffatsinte påstatliga området har det över-På det
bestämmelse i detEnligtvetorättsreglema.enskommelse rörande stat-en

träffa kollek-dock självalokalall § får dehuvudavtaletliga parterna
medbestärnrnandelagen.38 §ii frågortivavtal avsessom

syftenbakgrund ochVetorättsreglernas24.4.

SOUutvecklingMBL ii sitt betänkandearbetsrättskommittén harNya
bakgrund ochvetorättsreglernasanalysingående198260 gjort aven

SOU 198260återges i sin helhethärförtjänarsyften. Analysen att s.
153 ff

bakgrund och syftenReglerna.

denfacklig38-40 §§ MBLreglerna i vetorätt utgörstillBakgrunden avom
arbetsrättsliga lag-densambandmed tillkomstenfördes idebatt nyaavsom

kringgående arbetstagarbe-förbrukade kallasvadstiftningen avsomom
197576l05 bil. 1691 ff, 737 ff ochSOU 19751greppet s.prop.s.

års anställningsskyddslag,till 1974ff; jfr förslagetff, 307171 även prop.
blivit vanligaredet hade alltsyftade på197. Vad1973 129 attattvarmans.

efter-anställningsavtal,arbetsprestationerför avtal änandra formeranlita om
blivit med allthar förenati samhälletutvecklingendethand ettgenomsom

Det fannsanställda.ha arbetstagareekonomisktsocialt ochstörre attansvar
lagstiftning och gäl-arbetsrättsligförsöka kringgåbenägenhetväxande atten

förpliktelser enligt skatte-undandra sigocksåkollektivavtal,lande attmen
låta arbeteintesocialförsäkringslagstifmingen,lagstiftningen och attgenom

skildajuridiskaanlita andraanställdautföras utan arrangemang avav egna
påallvarligare problemuppfattades alltutvecklingDennaslag. ett ar-som

samhällsproblemiväxandebetsmarknaden även stort.ettsommen

och myndighetersig företagi och försig inteVad vände attemot varman
utförauppdrar andraentreprenad ellerarbete sättlägger attannatut

från alla håll ibetygadesdeträkning. Tvärtomuppdragsgivarensarbete för
l97576105 bil.38-40 §§ MBL prop.förarbetena tillinte minst idebatten,

för näringsli-nödvändigaoch specialiseringarbetsfördelning310, är1 atts.
utbjuder tjänsterflertalet företagoch detfortsatta utveckling att stora somvets

erinrade också hurönskvärda. Mansamhällsekonomisktseriösa ochär om
särskilt mindre ochsyfte stimuleravidtagit åtgärder ihadestatsmakterna att

utnyttja specialisttjänster.omfattningi ökadföretagmedelstora externaatt
osundnäringsfrihet och motverkaåtgärder förbetonadeMan att garanteraatt

näringspolitiskai statsmaktemasviktiga inslagkonkurrensbegränsning är
strävanden.

missbruket den rådan-emellertid det växandesigVad vände avemot varman
Missbruketkringgå och avtal.i syfte lagaravtalsfrihetende principiella taratt

avtalskonstruktionerformellaanvänder olikamånga olika former. Mansig
företagare,självständigutför arbetedenför sken är trots attattatt somavge

Ofta gårarbetstagares.och villkor i realitetenställning ärden arbetandes en
frånbådas intresseeller ieller andra överi den ettpartensman ena

avtalskonstruktion.formellsådananställningsförhållande till annanen
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Följden blir den arbetande tillförsäloasinte den trygghet och de rättigheteratt
tillkommer arbetstagare lagstiftningenligt och kollektivavtal.som

I vissa branscher har det blivit vanligt arbetsplatsenhyrs till den arbe-att ut
tande led i konstruktioner detta slag.Det har också blivit allt vanli-ettsom av

med olika slag mellanmanskonstruktioner, dvs. någon enbartgare av att
formellt och med beteckningen e.d. intar ställning arbetsgi-entreprenör som

i stället för företagdet hosvilket utförs.arbetet Mellanmannen idå all-ärvare
mänhet inte bunden kollektivavtal, fullgör inte några reella arbetsgivar-av
funktioner och saknar både vilja och förmåga fylla arbetsgivares för-att en
pliktelser. Det har förekommit för arbetepå arbetsplatsbildar helaatt man en
kedjor mellanmansförhållanden, ibland med inslag utländska mellan-av av

Problemen vid tillkomstenmän. MBL särskilt och välkända inomvar storaav
vissa branscher, såsom inom varvsindustrin och på byggnads- och anlägg-
ningsindustrins område, förekom också många andra håll. Ofta rördemen
det sig sådans.k. uthyrning arbetskraft eller mindreom av som mer uppen-
bart strider förbudet privat arbetsförmedling i lagen 1935 13l medmot mot
vissa bestämmelser arbetsförmedling.om

[debatten före MBL förekom allehandaförslag till åtgärder, både utanför det
arbetsrättsliga området t.ex. förändringar i uppbörd och
skatteadministration, nyetableringskontroll m.m. och inom detta område.
Såvitt gäller arbetsrättensområde taladesbl.a. behovet vidga ochattom av

bestämma arbetstagarbegreppetnärmare och åtgärder i syfte iom att
mellanmansfallen placera arbetsgivaransvaret hos den den verkligeärsom
arbetsgivaren.

Föredragandedepartementschefenuttaladeförståelseför dessaönskemålmen
menade inte borde försöka sig definiera arbetstagarbe-närmareatt attman

prop. 197576l05 309.bil. l Liksom tidigare borde dettagreppet s. vara
rättstillämpningsfråga. Departementschefenerinrade arbetstagarbe-en attom

enligt rättspraxis har vidsträckt omfattning och i mångagreppet atten man av
missbruksfallen, mellanmansfallen, i själva verket lcringgåendeför-även trots
söken skulle komma till det rörde sig regelrätta anställningsförhållan-att om
den, sakenbara blev föremål för rättslig prövning. Utvecklingen borde gåom
vidare i former tidigare och med fortsatt vidsträckt tillämpningsamma som en

arbetstagarbegreppet. fall, tilladeI tveksamma departementschefen,bordeav
utfallaavgörandet till förmån för fråga anställningsförhållande.äratt ettom

En sådanpraxis skulle få återverkningar på mellanmansförhållanden.även

Pådet arbetsrättsligaområdet enligt departementschefenproblemetfrämstvar
kontrollproblem. Trots starka lcritiken från fackligtden håll hade baraen ett

litet antal fall förts till rättslig prövning. Detta tydde på det med gällandeatt
regler svårt för de fackliga organisationerna effektivt motverka miss-attvar
bruk den rådandeavtalsfriheten. kringgåendeFall måste uppdagas,av av ut-
redas och sedanpåtalas. uppgifterDessa besvärliga och resurskrävandevar

sig de utfördes fackligade organisationerna eller på Erfa-sätt.annatvare av
renheternafrån tillämpningen 1935års lag arbetsförmedling sitttaladeomav
tydliga språk. det rådande fackligaI låg de organisationernaalltidattsystemet
kom efterhand. Ingripanden förstkunde ske sedan tvivelaktigtett upp-
dragsförhållande e.d. redan hade etablerats. Rörde sigdet då ettom
kortvarigt förhållande kunde ingripande sig meningslöst.ett te

Mot denna bakgrund borde, fortsatte departementschefen,lösningen av pro-
blemen på det arbetsrättsliga området ligga i fackligt inflytande redan närett
frågan anlitande arbetskraft uppkommer.anställd Detta inflytandeom av
borde beståi facklig vissa i lagenunder angivna förutsättningar.vetorätten
En sådanlösning skulle ha väsentliga fördelar. Den skulle smidigare änvara
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innebäraarbetstagarbegreppet. skulle di-detaljlagstiftning rörande Den etten
arbetstagarsidan domstolsprövning.inflytande förrekt omvägen överutan

inteframtida förhållanden och beröra redanskulle sikteDen komma att ta
också slippa på grund utrednings-träffade uppdragsavtal. Man skulle att av

förfarandenicke godtagbaraavstå från ingripasvårigheter att mot av
svårutreddkortvarig eller särskilt natur.

fäl-sammanfattningsvisredovisade bakgrundenkan den här sägaMan mot
§§38-40 Lagstif-ändamålet reglerna MBL.får och med ijande grundenom

flera medel, tillsammans medfackliga velathari den vetorätten etttaren se av
tillsocialförsälcringsområdena, kommaochåtgärder på skatte- rättaattt.ex.

meningen fullgörfråga I densamhällsproblem det härmed det ärsom om.
vetorättsreglema uppgift itillämpningenarbetstagarorganisationemavid enav

arbetstagarcrganisa-också varitintresse. Men syftet harallmännasdet att ge
fårfackliga eller betrak-intressenmedeltionema värna ärattett som somom

förhin-medelfackliga och allmänna. Vetorätten skallbåde ett attvaratassom
såsomanställningsskyddslagenarbetsrättslig lagstiftning,kringgåendedra av

områden, såsomlagstiftning närliggandesemesterlagstiftningen, ochoch
ellerförsök till åsidosättandearbetsmiljöområdet, också motverkaattmen

principuttalanden detta i ADträffade kollektivavtal jfrkringgående omav
avtalsornrå-arbetstagarorganisationemastill1979 Anknytningen71. egnanr

också skall uppfattasfår bakgrundenden vetorätten ettatt sommot avses
gällandetillämpningenden fackliga kontrollenmedel i utövandet över avav

i lagar och avtal.regler

Nordisk24.5 rätt
.

38-40vetorättsreglema i medbestäm-direkt motsvarighet tillNågon
Detövriga nordiska länderna.i lagstiftningen i demandelagen finns inte

fackliga organisationernai Sverige deinom Norden barasåledesär som
åtgärderbestämmanderättlagstiftning har övergetts som ar-engenom

jämför Källström Torevill vidta Kentbetsgivaren i detta hänseende
1990, 60 ff..i huvuddrag,Komparativ nordisk arbetsrättSigeman, s.

delvis syfte dedock regler har[finländsk finns deträtt somsom samma
9 § i den finländska lagenfacklig Isvenska reglerna vetorätt. omom

i kraft densamarbetslagen, träddeinom företag den s.k.samarbete som
informations-särskildnämligen bestämmelserjuli 1979, finns det1 om

utomståendevill anlitaför arbetsgivareförhandlingsskyldighetoch som
för berördinformera företrädarnaarbetskraft. Arbetsgivaren skall per-

utanför företaget stå-anlitandeplanerat avtalsonalgrupp ett avomom
utredning den planeradedärvid förebringaende arbetskraft och om-om

Omarbetsuppgifter avtalstiden.arbetskraften, dess ochfattningen per-av
skalltvå arbetsdagar begär det,sonalföreträdaren inom parterna ta upp

Förhandlingarna kan pågå isamarbetsförfarande i frågan.förhandling
arbetsgivaren inte sluta detunder denna tid fårveckas tid ochlängst en
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frågaavtal det finnsDet dock undantag från förhandlings-ärsom om.
skyldigheten. frågaDet fall företagets personal enligtär vederta-närom

praxis inte utför sådant arbete utomståendeden arbetskraftengen som
utföra,skall arbetet kortvarigt och brådskande ochnär är det gällernär

sådant installations-, reparations- eller servicearbete intedet möj-ärsom
ligt låta företagets personal utföra. När finnsdet särskilt vägandeatt egen

vilka företagetsorsaker, skadar produktiva verksamhet eller ekonomi och
vilka inte har förutses,kunnat kan arbetsgivaren alltid fatta beslut i ären-

innan förhandlingsskyldighetendet fullgjortshar 10 §. Den intesom
följer reglerna i 9 § kan tilldömas böter för brott samarbetsskyldig-mot
het.

24.6. EG- EES-rättoch

Reglerna facklig i 38-40 medbestämmandelagenvetorättom ger en
arbetstagarorganisation möjlighet förbjuda arbetsgivaren vidatt att t.ex.

entreprenadupphandling det ekonomiskt fördelaktiga anbu-anta mesten
det. Detta gäller åtgärdden arbetsgivaren vill vidta kanom antassom
föra med sig lag eller kollektivavtal för arbetet åsido åt-ellersättsatt om
gärden strider vad allmänt godtaget inomärmotannars parternassom
avtalsområde.

EES-avtalet syftar till förverkliga fri rörlighet för bl.a. ochatt personer
tjänster inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet artikel l i
EES-avtalet.

Det finns bl.a. EG-direktiv samordningen förfarandena vid till-ett om av
delning offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsar-av
beten rådets direktiv 7l305EEG jämte rådets direktiv 89440EEG om
ändringar i direktiv, Sverige EES-avtalet harnämntnyss som genom
åtagit sig införliva vårmed rättsordning se Bilaga XVI till EES-avta-att
let. Vidare har den 18 juni 1992 beslutats EG-direktiv offentligett om
tjänsteupphandling rådets direktiv 9250EEG och ytterligare direktiv

jämför artikel 102 i EES-avtalet. Riksdagenövervägs har nyligen lag
innebär EES-avtalets regelverk, och vissa delar detattsom av nyss

direktivetnämnda tjänsteupphandling, transformeras till svensk rätt,om
lagen 19921528 offentlig upphandling träder i kraft den dagse om som

regeringen bestämmer, dvs. EES-avtalet börjar gälla jämförnär attsom
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199293288 19924 62.och Ds och Den lagen skall gällaantagnaprop.
vid upphandling bl.a. byggentreprenad och vissa tjänster görsav som av

kommuner, landsting, kyrkliga kommuner och vissa andrastaten, upp-
handlande enheter. Lagen innehåller i första kapitlet bl.a. följande be-
stämmelser.

fdr påKrav ställas leverantörensom
17 § från iEn leverantör kan uteslutas deltagande upphandling hanom

äri konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning föremålellerär är
för ackord eller tills vidare har inställt sinabetalningar eller underkastadär
näringsförbud,

N föremål för ansökan konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,är om. ackord eller förfarande,liknandeannat
dömd för brott avseendeyrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,är. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,. inte har fullgjort sina åligganden avseendesocialförsäkringsavgifter eller. skatt i det landet eller i det land upphandlingendär sker.egna

En får begära upplysningarupphandlande enhet leverantörs tek-om en
förmåganiska och kapacitet hansfinansiella ställning.samtom

En upphandlande skall i upphandling inbjudanenhet eller tillannonsenom
anbudsgivning vilka upplysningar förhållanden i andraange om som avses
stycket enhetenvill ha.som

Enheten har utesluta leverantör från deltagande ileverantörenrätt att en om
väsentligt hänseendehar låtit bli begärdaupplysningar förhål-lämnaatt om
landen i första och felaktigaandra styckenaeller lämnat uppgifter.som avses

18 § En leverantör kan visa han uppfyller krav uppställs med stödatt som
17 § skriftliga bevis för ändamålet.lämpadeärav genom som
En upphandlande enhet skall i eller inbjudan till anbudsgivningannonsen

uppfyllerpå vilket leverantören kan visa han de uppställda kra-sätt attange
ven.

Prövning anbudav
22 § En upphandlande enhet skall antingen det anbud har lägstanta som an-
budspris eller det anbud det ekonomiskt fördelaktiga medär mestsom
hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, driftkostnader, funktion,
miljöpåverkan Enheten skall i förfrågningsunderlaget ellerm.m. annonsen

upphandling vilka omständigheter tillmäterden betydelse.om ange
Omständighetema skall möjligt efter angelägenhetsgrad,med denom anges
viktigaste Först.

§23 Föreligger det fallet upphandlande enhet skall det anbudatt antaen
har anbudspris, får förkasta anbudlägst enheten densom som varaanser

orimligt lågt, dock först förklaring till lågasedanenhetenbegärt det anbudet
inte fattoch tillfredsställande Förklaringen skall begärasskriftligt.svar.

Bestämmelserna i 1 kap. 18 inte tillämpas för17 och avseddaär att
upphandling myndighet understiger vissa i lagen angivna tröskel-av som
värden l kap. 2§ andra stycket.

§I 17 vilka krav får ställas leverantören. Större krav änanges som
vad där får inte 199293188 68ställas se f.. Kan detsom anges prop. s.
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inte visas det finns något angivet missförhållande, får leverantören inteatt
frånuteslutas upphandlingen. Har något inte i förfrågnings-annat angetts

underlaget eller skall det anbud har lägst anbudsprisannonsen, antassom
22 jämför 71 i propositionen, inte anbudet onormalt ochärs. om
oförklarligt lågt 23 § första stycket. Något förundantag det fallet att en
arbetstagarorganisation har lagt finns inte i den lagenett veto antagna

ieller de bakomliggande EG-direktiven. Inte heller finns det någradär
bestämmelser det möjligt utesluta leverantörgör eller för-attsom atten
kasta anbud den anledningen anlitande leverantören kanett att ettav av

medföra åsidosättande lag eller kollektivavtal för arbetetantagas av av
eller den anledningen anlitande leverantören annars strideratt ettav av

vad allmänt godtaget inom visst kollektivavtalsområde.ärmot ettsom
Det kan dock anmärkas EG-direktivet upphandling bygg- ochatt om av
anläggningsarbeten, inte den lagen eller EG-direktivetantagnamen om
tjänsteupphandling, tillåter upphandlande enhet kräver anbudsgi-att en av

de bekräftar vidde utformningen sina anbud har tagit hän-att attvare av
till skyldigheter enligt bestämmelserna anställningsskydd och gäl-syn om

lande arbetslagstiftning platsen för arbetenas utförande.

Enligt Romfördraget inom fördragets tillämpningsområde,är, varje dis-
kriminering grundas nationalitet förbjuden artikel ocksåsom se
artikel 4 i EES-avtalet. Den tillhandahåller tjänst får också, enligtsom en
fördraget, i syfte utföra tjänsteprestationen tillfälligt sin verk-att utöva
samhet i det land där prestationen utförs villkor landetsamma som
ställer för sina rättssubjekt artikel 60, också artikel 37 iupp egna se
EES-avtalet. De nämnda bestämmelserna torde innebära det inte ärnu att
tillåtet låta fackliga organisationer sin på sådantutövaatt vetorätt sättett

anbudsgivare eller diskriminerasentreprenörer grund sin natio-att av
nalitet. Om det inom något avtalsområde inte skulle allmänt godtagetvara

anlita utländska eller tillämpligadet kollektivavtaletatt entreprenörer om
direkt skulle förbjuda anlitande utländsk arbetskraft, torde det såledesav

oförenligt EG-med och EES-rätten tillåta denvara att ett veto grun-
den anlitandet utländsk eller utländsk arbetskraftatt entreprenörav en
strider vad allmänt godtaget inomär avtalsområdemot parternassom
eller kollektivavtal jämför också artikel 3 och 7 i rådets förordningmot
[EEG] 161268 den 15 oktober 1968 arbetskraftens fria rörlig-nr av om
het inom gemenskapen, lagen [199221163] arbetskraftens fria rör-se om
lighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdedEESD.
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angivnaDet diskrimineringsförbudet Romfördraget, EES-avtalet,i och i
också få betydelse ikan hänseende har medgöraett annat att veto-som

rättsgrundema arbetsgivarens åtgärd kan föra sigmed lagatt antas att
eller kollektivavtal åsido. I den svenska internationella privaträttensätts
finns oftast oskrivna vilketregler lands lag skall tillämpas iom som

beträffandeolika hänseenden enskilt anställningsavtal se härtillett
Michael Bogdan, Den svenska internationella grunder iarbetsrättens

ff..SvJT 1979 81 Ibland kan dessa svenska regler innebära att ut-s.
regler kollektivavtalländsk lag och i utländskt i fråga lön ochett om

avtalsvillkor skall tillämpas beträffandeandra arbetstagare utfören som
i Sverige. I den mån dessa svenska internationellt privaträttsligaarbete

regler innebär utländska regler skall tillämpas beträffande entreprenö-att
förhållande till sin personal, måste bedömningen i vetorättsfråganrens av

åtgärden kan föra med sig eller kollektivavtal åsidolag sättsantas attom
utgångspunktmed från dessa utländska och interegler motsvarandegöras

svenska regler.

emellertid inteDet bara renodlat svenska internationellt privaträttsligaär
måsteregler beaktas. Det nämligen också möjligt i förhållandeär attsom

till åtaandra sig tillämpa visst lands lag beträffande vissastater att ett
rättsförhållanden. Den s.k. Rom-konventionen 19 juni 1980denav
80934EEG; EGT L 266, 9.10.1980, l, har ratificeratsnr s. som av
åtta medlemsstater inom EG kraftoch har i den 1 april 1991,trätt ärsom

exempel på sådant internationellt Sverigeregelkomplex, dockett ett som
inte bundet Enligt Rom-konventionen regleras innehållet iär ettav. en-
skilt anställningsavtal den lag själva har valt. Partemasparternaav som

lagval får intedock innebära berövasarbetstagaren det skyddeget att som
honom enligt tvingande regler mandatory rules i den lagges som

skulle tillämpats. Omha inte har gjort något lagval,parterna egetannars
tillämpas nämligen i lagen istället det land där arbetstagaren vanligtvis
habitually utför iarbete enlighet med avtalet, han tillfälligtäven om

isarbetar temporarily employed i land.ett annat

Reglerna i Rom-konventionen hindrar inte det inom EG, eller EES,att
speciella lagvalsregler för särskilda fall. Det kan således inom EG-antas

EES-rättenoch finnas tvingande för fall.regler särskilda För närvarande
finns också förslagdet till EG-direktiv utsändande arbetstagareett om av
inom för uppdrag tillhandahålla ellerarbete tjänster. För-ett attramen
slaget innebär, något förenklat, sådana utsända i vissaarbetstagareatt av-
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seenden skall sådana tillämpasarbetsvillkor alla arbets-garanteras som
enligt bl.a. lag i det land tillfälligtdär arbetet bedrivs.tagare

Över fårhuvud gälla vetorättsbedömningen för-taget antas att ettav om
farande kan föra sigmed lag eller kollektivavtal åsido måstesättsantas att
ske med utgångspunkt från de regler enligt den svenska intematio-som
nella privaträtten, Sveriges konventionsåtaganden eller tvingande EG-
rättsliga regler, Sverige har förbundit sig efterleva, kan till-attsom vara
lämpliga de aktuella förhållandena.

Här bör också idet medbestärnmandelagen nyligen har införtsnämnas att
specialreglering frågan vilket kollektivavtal skall tillämpasen av om som

för visst Omarbete. arbetsgivare, utländsk entreprenör,ett t.ex.en en
redan bunden utländskt kollektivavtal ett kollektivavtalär ettav som
medbestämmandelagen inte direkt tillämplig på ändå exempelvisär men
efter stridsåtgärder Sverige;i jämför 42 § tredje stycket och 25a § med-
bestämmandelagen träffar svenskt kollektivavtal ett kollektivavtalett
enligt bestämmelsema i medbestämmandelagen, skall det senare,
svenska, kollektivavtalet gälla i de delar avtalen oförenliga 3la §är
medbestämmandelagen. Specialregleringen innebäratorde vetorätts-att
bedömningen skall ske med utgångspunkt från bestämmelserna i det
svenska kollektivavtalet, har trängt undan det utländska; kansom
det den utländske kan komma kanske i enlig-entreprenörenantas att att
het med vad han sittenligt hemlands lag skyldig tillämpagöra detär att
utländska kollektivavtalet för arbetet, kan det kanske finnas grund för

Specialregleringen i medbestämmandelagen har kommit kallasveto. att
Britannia efterLex dom i arbetsdomstolen fartygetrörande Britanniaen
1989 120.AD Regeringen har nyligen särskild utredare, jurgettnr en

Sven-Hugo idr Ryman, uppdrag analysera frågor kring social dump-att
ning och den s.k. Britannialagstiftningen regeringsbeslut 1993-02-11
A91l4238R, A92540R och A92 1745R.

24.7. Debatt kring vetorättsreglerna

24.7.l. Inledning

Ända sedan vetorättsreglema fördes in i lagstiftningen år 1977 har det
förts debatt kring reglema. Reglerna tillämpningeneller dem haren av
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översiktligt förför kritik. redogörs dennaI detta avsnittdärvid utsatts
kritik.ochdebatt

slutbetänkande gjort översiktarbetsrättskommittén har i sittNya en av
avsnitt inleds med kort redogörelsevarit och dettadebatt harden ensom

före-arbetsrättskommittén uppfattade den debatt hadeför hur Nya som
för kritik har1982. Sedan i korthet denkommit intill år redogörs som

i skrivelser lämnats eller kommiti riksdagen och harförts fram översom
litevissa kritiken Dettill Därefter aspekterin närmare. ärtas upposs.

frånfått visst stöd myndig-sådana synpunkter kan hafråga sägassomom
eller liknande.heter

arbetsrättskommitténs slutbetänkandeNya24.7.2.

utveckling1982 betänkande MBL iarbetsrättskommitténs år avgivnaNya
kritikutförlig redovisning den debatt ochSOU 198260 innehåller aven

infördesförekommit sedan reglernavetorättsreglema haderörande som
påarbetsrättskommittén sammanfattade198260 164 ff.. Nyase SOU s.

SOU 198260kritiken på följandeallmänt plan debatten och sättett mera
f..158s.

ofta framförd meningpå arbetstagarsidanDet har redan det ärnämnts att en
värdefulla38-40 §§ sig från facklig synpunktreglerna i MBL har visatatt

innebörden torde i allmänhethar nåtts.Omdömen denoch godaresultatatt av
inom sitt verksarnhetsom-på erfarenheter och har gjortgrundas som var en

undersökningar översiktlighar dragits efterråde och slutsatser av mersom
arbets-gjorts i vissa sammanhangbl.a. ihar partsgemensarnnatur som en

Någon systematiskocharbetsmarknadssektom.inom den privata mergrupp
allmänna posi-undersökning inte gjons. Detövergripande har däremot ännu

pd arbetstagarsidan harinte heller mätttiva omdömet utesluter att pra-man
jämkning i reglerna harpraktiska tillämpningen. Olika förslagblem r den om
förutsättningarna fori allmänhet i syfte förbättraockså till känna, ettattgetts

effektivare utnyttjande den fackliga vetorätten.av

diskussionenkring vetorättsreglemaiövrigt gäller emellertid allmäntI attsett
10-22 §§mindre i fråga reglerna i38-40 §§ MBL i betydligt grad än om

ikommit gälla enskildheterförhandlingsrätt och till information harrätt attom
arbetsdomstolenspelatsådana. heller avgörandenlagreglema Inte harsom av

förhandlings-för allmänna ochtillnärmelsevis roll debatten desomsamma
praxis hittills inteinformationsrättsreglemas område. finns i domstolensDet
i flera38-40 §§ MBL och dem harknappt tjugo domar berörän som avmer

räckvidd.tvisten gällt frågor ganskabegränsadav

allmännakring 38-40 äri ställetVad dominerat debatten MBL mersom
frågor Sär-principiella kring tillämpningen vetorättsreglema.och delvis av

klagomål innebörd reglernauppmärksamhethar kommitskild ägnasatt attav
nämligen iutnyttjas för andra ändamål de avsedda, konkurrensenibland än

förbehålla medlemmararbetstagarorganisationer och i syfteemellan att egna
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arbetstillfällen, i syfte förmå vilka inga befogadeentreprenöreratt mot an-
märkningar riktaskan träffa kollektivavtal Farhågor för missbrukatt etc. av
den fackliga yppades redan vid lagens tillkomst jfr InUvetorätten
l9757645 43 f och debatten har sedanförts vidare i olika sammanhang.s.
Kritik från sådanautgångspunkter har riktats lagreglerna från arbetsgi-mot
varhåll och från flera branschorganisationer också i vissa fall från fack-men
ligt håll. har också iAmnet behandlats riksdagen vid flera tillfällen. Fram-
ställningar ingrepp i gjorts,lagreglerna har ibland innebörd denattom av
fackliga avskaffasbör oftare i syfte skapabättrevetorätten garantierattmen
för riktigt utnyttjande de befintliga reglerna. återkommandeEnett av syn-
punkt har varit lagen inte tillgodoser tillbörliga rättssäkerhetskrav, efter-att

den inte berederden blir anklagad för sökakringgåentreprenörsom attsom
gällanderegler någon möjlighet försvara sig inför de förhandlaratt parter som
enligt 38 § införeller den arbetstagarpart inlägger enligt 39vetosom

Den sammanfattning den debatt och kritik rörande vetorättsreglemaav
Nya arbetsrättskommittén år 1982gjorde kan gälla försägas ävensom
debatt kritikden och har förekommit i tiden därefter. Det såledesärsom

förutom önskemål från arbetstagarsidan vissa justeringar i reglernaom-
i syfte dem effektiva främst allmänna och principiellagöraatt mer syn--
punkter har förts fram i debatten, ofta i samband med krav på attsom
reglerna skall avskaffas.

24.7.3 Motionskrav i riksdagen
.

Allt sedan medbestämmandelagen iträdde kraft den januari1 1977 har
varje årdet i riksdagen från hållborgerligt förts fram kritik mot veto-

framställtsrättsreglema och krav syftar till reglerna skall upphä-attsom
eller de skall ändras för tillkomma med vad harrättaatt attvas man upp-

fattat missförhållanden se l977781664, 19787922062,mot.som
19798021814, 1980812828, 198182l51l 1981, 19828311523och och
1636, 1983841956 och 2029, 19848511446, 2648 och 2715,
198586719, 722, 745 och 748, 198687A724, A734, A736, A740 och
A751, 198788A7l5, A719, A731, A746 och A748, 198889A224,

A739A717, A727, och A753, 198990A719, A723, A732 A760och och
199091A707, A737 A755. I flera motioner anförs konkretasamt
exempel vad har uppfattat missförhållanden eller miss-man som som
bruk vetorättsreglema. Ser tillbara antalet motioner, kanav man man
konstatera krav avskaffa vetorättsreglema förtshar fram alltatt att
oftare på år och från företrädare flerför allt partier.senare

Det kan också företrädare för vid fleravpk tillfällennämnas haratt
framställt motionskrav går på den fackliga skallvetorättenut attsom ut-
vidgas och skallden omfatta flera områden 1977782618seatt t.ex. mot.
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och 1670, 1985867l2 och 198990A291 A711. Vid något tillfällesamt
har företrädare för Socialdemokraterna fört fram motionskraväven som
går fackligaden skall utvidgas sevetorättenut att mot.
197980l000.

Samtliga motioner angående vetorättsreglema har avslagits jämför AU
197879211, 1979806, 1980816, 1981824, 1982836, 19838425,
l98485z3, 198586l, 1986878, 1987888, 1988894, 1989906,
1990916 och l99l921.

Den kritik från borgerligt håll har förts fram i riksdagen isom synes
gådrag på i huvudsak följande. Det principiellt oriktigtärstora ut att ar-

betstagarorganisationer har så långt gående befogenheter för be-getts att
vaka lagar efterlevs. Detta uppgift för berörda myndigheter, ochäratt en

lagar föreskrifterbrott och skall beivras i normal rättslig ordning. Imot
fall det oriktigt arbetstagarorganisationen hos den arbetsgivareärvart att
anlitar anställd arbetskraft befogenhet efter-har bevakagetts attsom

levnaden lagar och avtal hos helt arbetsgivare. Detta bordeav en annan
uppgift för arbetstagarorganisationen hos arbetsgiva-densnarast vara en

företagProblem med undandrar sig betala skatt bör lösasatt attren. ge-
lagstiftning på skatteområdet. Vetorättsreglema uppfyller inte be-nom -

fogade påkrav rättssäkerhet. Reglerna inte den entreprenörger som an-
klagas för oseriös någon möjlighet anklagelserna,bemöta ochatt attvara
han kan inte få vetoförklaring rättsligt prövad. Tillämpningenen av-
vetorättsreglema hindrar sund försvårarkonkurrens och nyetableringen

företag. Tillämpningen leder i praktiken till arbetsgivare, inteattav som
vågar eller vill strid med arbetstagarorganisationen, bara anlitar kol-ta
lektivavtalsbundna företag det inte finns några sakliga förskältrots att

Detta lederdet. till särskilt mindre företag, kanske inte får slutaatt som
s.k. hängavtal med den berörda arbetstagarorganisationen, frånutestängs
arbete. Vetorättsreglema kan missbrukas och användas för ovidkom--
mande syften och därmed hindra seriösa företags verksamhet.även
Reglerna kan användas vid konflikter mellan arbetstagarorganisatio-t.ex.

för tvinga företag sluta kollektivavtal förbehållaeller föratt att attner,
arbetstillfällen den vetoberättigade organisationens medlemmar.egna
Bestämmelsen vad allmänt inomgodtaget avtalsom-är parternasom som
råde i praktiken generalklausul för luddig. När kommunerären- - -
vill formeralternativa för sin verksamhet, kan missbrukpröva ett av ve-
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torättsreglema hindra det. Detta kan innebära inskränkning i demo-en
kratin.

Skrivelser24.7.4. har lämnats eller kommit inöversom
till oss

Till har det lämnats eller kommit in antal skrivelser frånöver stortettoss
organisationer, företag, myndigheter och enskilda I flerapersoner. av
skrivelsema vetorättsreglema följande.Här kan nämnastas upp.

LO anledninghar med krav förts fram vid 1986 och 1991 årsav som
LO-kongresser kommit in med skrivelser. Därav framgår LOatt mot
bakgrund vad förekommit vid 1986 års kongress ansett attav som ve-
torättsreglema borde skärpas för ökade möjligheter till insyn i ochatt ge
kontroll verksamhet och arbetsgivaren borde haöver entreprenörens att
skyldighet visa anledning till anmärkningar sak-entreprenörenatt att mot

Vidare framgår Svenska Transportarbetareförbundet 1991 årsvidattnas.
kongress har framfört vetorättsreglema i medbestämmandelagen inteatt

effektivt hinder missbruk, vilket drabbar företag och med-utgör ett mot
lemmar hårt, och krävt LO klargör inte får användasvetorättenatt att av
förbunden normala, seriösa och kollektivavtalsbundna företag. Kra-mot

avslogs kongressen.vet av

En juristgrupp vid Tjänstemännens Centralorganisation TCO ihar skri-
velse föreslagit skall få utnyttjas därförvetorätten även entreprenö-att att

saknar kollektivavtal.ren

Svenska Arbetsgivareföreningen SAF föregångareoch till Företagarnas
Riksorganisation ihar flera skrivelser anfört kritik vetorättsreglemamot

framställtoch önskemål eller krav ändringar i eller slopandeom av
reglerna. Vidare SHIO-Familjeföretagen,har Svensk Industriförening,
SAF, Svenska Handelskammaiförbundet, Sveriges Grossistförbund,
Sveriges Industriförbund Sverigesoch Köpmannaförbund i en gemensam
skrivelse anfört principiella invändningar vetorättsreglema och fleramot
konkreta exempel vad har uppfattats missbruk reglernaettsom som av

ÅkeriförbundetÄvenförordat reglerna upphävs. Svenska har isamt att
skrivelse anfört kritik tillämpningen vetorättsreglema.mot av
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Principiella i lagstiftningsärende24.7.5. uttalanden ett

går principiellt oriktigthar förts fram kritik på detDet är attut attsom
organisationen den arbetsgivare vill anlita anställdden fackliga hos som

arbetsgivare iarbetskraft har befogenhet bevakagetts att att en annan
i någonanställda, kan medlemmarförhållande till sina annansom vara

kollektivavtal, och fackliga organi-organisation, efterlever lagar och att
kontrollfunktionerlagstiftning tillagtssationer arbetsrättslig hargenom

såsomfullgörande skyldigheter det allmänna,avseende attgentemotav
19777 821664och avgifter jämför ochbetala skatter t.ex. mot.

1980812828 i våra direktiv, avsnitt 24.1.. I dettavadsamt sesom anges
intresse återge argumentationsammanhang kan det denatt somvara av

departementschefen i förarbetena till denfördes den ansvariga nya ar-av
i januari 1992. I det lagstift-betsfönnedlingslag trädde kraft den 1som

LO framArbetsmarknadsstyrelsen AMS och förtningsärendet hade
inhyming arbetskraft skulleförslag i gick på ochstort ut att ut- avsom

företag skulle möjligheti princip förbjudet, dock attettatt gesvara men
organisationarbetskraft förutsättning facklighyra in under att genomen

sitt inhymingen. Departementsche-kollektivavtal hade samtycke tillgett
följande l9909lzl24fen anförde anledning förslagen prop.med s.av

också 198930 91 ff.33 jämför Ds s.

mening behäftadmedAMS och LO föreslagnamodellen enligt minDen ärav
principiell första inne-både rättslig och För detvissa nackdelar natur.av mer

fackligt samtycke i praktiken facklig vetorätt i dettabär krav påett sam-en
facklig organisation.överlämnande myndighetsutövning tillmanhang av en

fackligtfrågan krav på kollektivavtal eller kravDet kan nämnas att om
mindre lämpligi lagstiftningssammanhangharsamtycke andra ansettsvara en

fackligjfr 19808ll26 137 f. l-lärtill kommerlösning veto-attprop. s. en
tillåtas få vissti enskilt fall sikte arbetsgivaren skallrätt ettett tarsom om

utföras iuthymingsföretag i stället börarbete utfört eller arbetetettav om
ledningregi fråga traditionellt höra till arbetets ochberöregen en som anses

fördelning innefattande bl.a. för arbetetsutförande, verksamhetenssättet om-
bedrivandefattning valet mellan tillgängliga former för verksamhetensoch

frågor har arbetsgivarenenligt MBL beslutsrätt.I sådana suveränenm.m.

uthymingsföre-förefaller enligt min mening mindre lämpligtVidare det att ett
fackligmåste beroende organisationsoch dessanställdatag annanvara av en

sina tjänster, facklig organisationmedgivande för få ersättning föratt en som
uthymingsföretaget och dess fackligai många fall har meddessutom ett or-

motstridiga intressen.ganisation - - -
AMS ochjag på den kontroll inhymingssidanSlutligen vill peka att som
anställda iLO förespråkar inte i något avseende sikte detar omsorgen om

förbudetvilket syftena bakom det nuvarandeuthymingsföretagen, är ett av
LOarbetskraft. stället innebär AMS och föresprå-uthyrning I denmot av av

inflytande i arbets-ordningen uteslutande förstärkt fackligt denkade ett egna
emellertid fråga iEnligt min mening dettagivarens verksamhet. är en som
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första hand bör lösas inom för MBL och inte ändringar iramen genom
arbetsförmedlingslagen i grunden offentligrättslig lagstiftning.ärsom en - -

Den kritik departementschefen förde fram förslagen från AMSmotsom
och LO träffar i många stycken reglerna facklig i 38-även vetorättom
40 §§ medbestämmandelagen.

24.7.6. Hinder för etableringsfriheten och konkurrensen

ofta förtsDet har fram kritik går på vetorättsreglema, ellerut attsom
kollektivavtal eller andra överenskommelser träffas bakgrundmotsom av
reglerna, förhindrar sund konkurrens och försvårar nyetableringenen av
företag 19808l828,se 19818221511 och l98283l523.t.ex. mot.
Tanken många arbetsgivare anlitar bara kollektivavtals-attsynes vara
bundna för slippa långdragna förhandlingar med deentreprenörer att
fackliga organisationema. De kollektivavtal har träffats bak-motsom
grund vetorättsreglema innebär oftast också arbetsgivaren slipperattav

förhandling enligt 38 § medbestämmandelagen varjeta entrepre-upp om
nad, han väljer bara anlita kollektivavtalsbundna entreprenörer.attom
Dessa förhållanden skulle i praktiken företagde har kollektivavtalge som

inte sakligt motiverat försteg i konkurrensen med andra, främstett
mindre, företag. Härtill kommer flera fackliga organisationer vägraratt

sluta kollektivavtal med enmansföretag, vilket i praktiken kanatt ute-
sådana företag frånstänga entreprenörer.att antas som

Nänngsfrihetsombudsmannen vidhar flera tillfällen uppmärksammat att
tillämpningen reglerna i 38-40 §§ medbestämmandelagen eller mot-av
svarande iregler kollektivavtal har till syfte motverka oseriösattsom
verksamhet i företag kan leda till begränsning etableringsfrihet ochav

Redankonkurrens. i beslut 3 april 1981den Dnr 18280 fann Nä-ett
ringsfrihetsombudsmaxmen viss påtalad tillämpning inom bygg-att en
branschen förhandlings- och vetorättsbestämmelsema i medbestäm-av
mandelagen hade fört med sig konkumensbegränsande verkningar; vissa
företag hade fått svårigheter och i vissa fall hindrats delta i konkur-att

uppdrag underentreprenörer.attrensen om vara

Ett fall Näringsfrihetsombudsmannendär har följande.annat äragerat
Av informationsblad, har lämnats till framgåröverett attsom oss,
Svenska Elektrikerförbundets avdelning i Stockholm1 i september 1981
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informerade avdelningen hade beslutat alla kollektiv-att sägaom att upp
avtal företagmed saknade anställda och fackligauppmanade förtro-som
endemän på samtliga förbundsområden inte godkänna avtalslösa före-att

såsom arbetstillfällena skulle förbehållasentreprenörer; de seriösa fö-tag
och medlemmarna jämför 19818221511 ochretagen mot.

198384l956. Genom skrivelse till arbetsmarknadsdepanementet i april
1984 fäste Näringsfrihetsombudsmartnen regeringens uppmärksamhet på

vissa förhållanden inom elektrikerbranschen försvårade för seriösaatt
enmansföretagare få tillträde till marknaden och sin näring.att utövaatt
Särskilt påtalades den nämnda avdelningens generella vägran att- oavsett

grund för förelåg godkärma enmansföretag underentre-vetoom som-
jämför Näringsfrihetsombudsmartnensprenörer beslut den 17 juni 1986,

27685.Dnr Med anledning Näringsfrihetsombudsmarmens skrivelseav
hade departementet överläggningar med bl.a. berörda organisationer. Re-
geringen fann det hade varit vid tillämpningen kollektivavtal,att ettav
och inte med tillämpning medbestämmandelagens vetorättsregler,av som
avdelningen hade ickegodta kollektivavtalsbundnavägrat enmansföre-att

underentreprenörer. Regeringen anförde i besluttagare den 28som mars
1985 Dnr R 142584 bl.a. följande.

Reglerna facklig i medbestämmandelagenvetorätt fyller enligt regeringensom
mening viktig funktion motverka försök till lcringgående la-atten genom av

eller träffade kollektivavtal för arbetet.Samtidigt bör framhållas betydel-gar
enmansföretagensverksamhetför effektiviteten och utvecklingen inomsenav

näringslivet. Regeringen därför allvarligt på utveckling kan ledaser en som
till kollektivavtal arbetsmarknadenfår till effekt seriösaenmansföre-att att

väsentligen hindras från verka marknaden. Enligttagare regeringensatt
bedömande måstedet ligga också i arbetsmarknadspartemasintresse att eta-
bleringshindrande effekter träffade avtal inte uppstår.m.m. av - - -

Arbetsmarknadsutskottet instämthar i vad regeringen sålunda har anfört i
beslutet se AU 1985861 15.s.

Ytterligare fall där Näringsfrihetsombudsmannen har gripit in kanett
I kollektivavtalet för måleriyrketnämnas. mellan Målaremästamas Riks-

förening Svenskaoch Målareförbundet finns bestämmelser i prakti-som
ken innebär bl.a. enmansföretagare, bundna avtalet, hindrasatt ärsom av
från åta sig måleriarbeten. Istörre avtalet finns också regelatt atten om
anlitade underentreprenörer måste avtalsbundna till Svenska Målare-vara
förbundet. Reglerna har, åtminstone främst till syftenumera, att mot-
verka oseriös verksamhet, dvs. i princip syfte medbestäm-samma som
mandelagens vetorättsregler. Redan år 1981 uppmärksammade Närings-
frihetsombudsmannen tillämpningen dessa kollektivavtalsregleratt av
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kunde innebära konkurrensbegränsning och hinder i näringsutövning se
redovisningen i SPKs utredningsserie 19861, ff., för4 Näringsfri-s.
hetsombudsmarmens beslut i ärendet den 25 augusti 1981. Marknads-
domstolen har talan Näringsfrihetsombudsmannen i beslut 8denav
juni 1989 198913MD funnit tillämpningen förreglerna med sigatt av
skadlig konkurrensbegränsning otillbörlig från allmän synpunktärsom

förbjudit Målaremästamasoch Riksförening visst tillämpasättatt
reglerna. Reglerna står fortfarande kvar i avtalet, enligt proto-men en
kollsanteckning sig Riksföreningen förhindrad tillämpa bestäm-attanser

jämförmelserna Näringsfrihetsombudsmannens beslut den 31 majäven
1991, Dnr 6991.

Svårigheter7.7. i tillämpningen24.

Arbetsdomstolen har särskilt påpekat svårigheterna med detatt- system
har byggts reglerna 38-40i §§ medbestämmandelagensom upp genom -

med någon säkerhet preliminär bedömning på förhand pla-göra en av en
nerad situation se 1980AD 24. Systemet med vetorättsreglemat.ex. nr
innebär arbetstagarorganisationen förhandsgranskning dengöratt en av
åtgärd arbetsgivaren vill vidta därvidoch bedömer bl.a. densom om som
arbetsgivaren vill anlita för utföra arbete inte anställa ändå rätte-att men
ligen borde betrakta anställd. Om läggs in och fråganatt vetovara som
kommer under domstolsprövning, måste också domstolens bedömning bli
i viss mening preliminär och grunda sig osäkert åtgärdenmaterial;ett
bör till följd inte ha vidtagits och då kan naturliga skälvetotav man av
inte heller med säkerhet bedöma den skulle utförtha arbetetom som
skulle ha gjort det under sådana omständigheter han hade varit be-att att
trakta arbetstagare. blir frågaDet bedömning för-pågöraattsom om en
hand planerad situation, inte har uppkommit.ännuav en som

24.8. Vetorättsreglernas effektivitet

Det finns inte någon ingående eller systematisk undersökning hurmera av
vetorättsreglema tillämpas. Inte heller finns det någon sådan undersök-
ning effektervilka vetorättsreglema sig påhar, oseriös verksam-av vare
het i företag, den fria konkurrensen eller nyetableringsbenägenheten.
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I detta sammanhang kan det också intresse något redogöra förattvara av
uppmärksammat fall där vetorättsreglema uppenbarligen inte fun-harett

Det gäller den s.k. Mond i Stockholm.Bygg-härvangerat avsett.som

Mond Bygg AB Mond anlitades kollektivavtalsbundna och väl-stora,av
kända byggbolag i samband med bl.a. projekten bygga Globen- ochatt
Södra stations-områdena i Stockholm. Mond, liksom det tidigare företaget
Rivsnabben förmedlade iAB, mycket omfattning s.k. arbets-stor svart
kraft utförde arbetena. Sammanlagt utbetalades 120 miljoner kr tillsom
Mond, och undandrogs skatter och avgifter 110 miljoner kr. Ettstaten
flertal dömdes till långa fängelsestraff. Det beslutades ävenpersoner om
näringsförbud under fem år för flera Monds verksamhet gickpersoner.

på uthyrning arbetskraft och redan översiktlig kontrollut ren av en av
verksamheten borde ha vid handen förelågdet risk förgett att stor att
skatter avgifter skulleoch dras undan De byggbolag anlitadestaten. som
Mond förhandlade §enligt 38 medbestämmandelagen med den lokala
fackliga organisationen. någotI fall framgår det förhandlingsprotokol-av
let organisationen har för det kunde fråga olagligatt varnat att vara om
uthyrning arbetskraft. Frågan fördes emellertid inte till centralav upp
förhandling och något lades aldrig in, varför verksamheten kundeveto
fortsätta facklig kontroll.utan

Åtgärder24.9. vidtagits efterharsom
medbestämmandelagens tillkomst

24.9.1. Inledning

Sedan medbestämmandelagen trädde i kraft för femton år sedan har det
olika områden vidtagits mängd skilda åtgärder för komma tillatten

med de företeelserproblem och vetorättsreglemarätta hade till syftesom
motverka de infördes. På område uthyrningnär arbetskraftatt ett av- -

har det till och med skett legalisering och avkriminalisering.en

Det kan inte komma i fråga ihär detalj igenom alla åtgärderatt som
har vidtagits i samhället under de femton åren för motverkasenaste att

ekonomisk brottslighet, utnyttjande grå eller arbetskraft,t.ex. svartav
skatteundandragande eller oseriös eller olaglig verksamhet. Härannan
skall bara översiktlig bild de åtgärder har vidtagits på olikages en av som
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Översiktenområden. inte något fullständigvis eller uttömmande.är
Den särskilt inriktad åtgärder kring företeelserdeär vetorätts-som
reglerna särskilt avsåg motverka.att

24.9.2. Ekonomisk brottslighet

Vetorättsreglema i 38-40 §§ medbestämmandelagen har bl.a. till syfte att
oseriös i företagmotverka verksamhet och ekonomisk brottslighet och att

minska användningen s.k. grå arbetskraft. Sedan vetorättsreglema in-av
BRÅfördes har det bl.a. inom Brottsförbyggande Rådet och särskilten

regeringskommissiontillsatt bedrivits intensivt utredningsarbete påett
områden.dessa En mängd betänkanden, promemorior, ochstor rapporter

skrivelser Många förslaghar till åtgärder har därvid lagts framavgetts.
och flera dem har genomförts. Från tid kan Riks-nämnas attav senare
åklagaren Rikspolisstyrelsenoch på regeringens nyligenuppdrag har ge-
nomfört kartläggning myndighetemas insatser den ekonomiskamoten av
brottsligheten gjortoch undersökning vilka åtgärder vidtasbören av som
i detta hänseende. Uppdraget har redovisats promemorior den 31genom
maj 1991 och omfattande promemoria den 7 januarigenom en mera
1992. Inom regeringskansliet för närvarande berördaövervägs att ge
myndigheter i uppdrag utarbeta för åstadkomma för-att ett attprogram
bättringar det gäller myndigheternas bekämpning den ekonomiskanär av
brottsligheten se justitieministems interpellation 199192159;svar
riksdagens 199l92l04snabbprotokoll 13.s.

översikt fackligaEn de organisationemas möjligheter skilda sättattav
delta i kampen den ekonomiska brottsligheten finns i skriften Eko-mot
nomisk brottslighet- informationsskrift för fackliga företrädareen som
har utarbetats Kommissionen ekonomisk brottslighet semotav rege-
ringsbeslut 1984-05-10 1722, LO-skriftenjämför ocksåA Fackliga
riktlinjer i arbetet ekonomiskaden brottsligheten.mot

lagstiftningen införtsI har regler närings- och rådgivningsförbud,om se
1986436lagen näringsförbud 1985354och lagennumera om om

förbud yrkesmässig rådgivning i vissa fall Den i närings-mot m.m. som
verksamhet har åsidosatt vad ålegat och sig skyl-honom gjortgrovt som
dig till brottslighet, inte ringa, eller i avsevärd omfattning under-ärsom

avgifterlåtit betala skatter och kan meddelas förbud driva närings-att att
verksamhet näringsförbud under högst fem år. På motsvarande kansätt
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den i rådgivningsverksamhet har gjort sig skyldig till brott, intesom som
ringa, förbjudasär sådan verksamhet.utövaatt

Det har införts möjlighet ålägga näringsidkare företagsbot seatten
36 kap. 7-10 §§ brottsbalken. Sådan företagsbot kan åläggas näringsid-
karen för brott har begåtts i näringsverksamhet under förutsättningsom
bl.a. brottsligheten har inneburit åsidosättandeatt de särskildaett grovt av
skyldigheter förenade med verksamheten.ärsom

Åtgärder har vidtagits för förlänga preskriptionstidema för skatte-att
brott föroch snabba handläggningen mål skattebrott.att upp av om

24.9.3. Skatte- uppbördsområdenaoch

På skatte- och uppbördsområdena har det skett hel del förändringaren
sedan vetorättsreglema infördes. Uppbörden preliminärskatt ochav ar-
betsgivaravgifter har samordnats och har förenklats och gjortssystemet

enhetligt. Det införtshar avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffan-mera
de vissa uppdragsersätmingar i syfte minska användningen s.k. gråatt av
arbetskraft. På flera områden, bl.a. i fråga mervärdesskatt, har olikaom
åtgärder vidtagits för skärpa kontrollen och motverka skattesmitning.att

Under år 1993 genomförs genomgripande förändringar i försystemet
uppbörd preliminärskatt och arbetsgivaravgifter seav prop.
1991921112, SkU29 och rskr. 292. En skattsedel F-skattesedelny en- -
införs för fysiska och juridiska driver näringsverksamhet,personer som
dvs. företagare. Den förär arbete anlitar någon inte åbero-ettsom som

F-skattesedel skall i princip alltid skyldig skatteav-par en göraattvara
drag och betala arbetsgivaravgifter. En F-skattesedel skall kunna återkal-
las bl.a. den missbrukas eller innehavaren inte redovisar och beta-om om
lar skatter och avgifter.

24.9.4. Uthyrning arbetskraftav

Ett syftena med reglerna i 38-40 §§ medbestämmandelagenav är att
motverka lag åsidosätts anställd arbetskraftatt anlitas. En-attgenom
ligt 1935 års arbetsförrnedlingslag lagen [1935l13] med vissa bestäm-
melser arbetsförmedling s.k. uthyrning arbetskraftom var attav anse

straffbar olaga arbetsförmedling och därmed förbjuden. Veto kundesom
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iarbetskraftåtgärd innebar uthyrningsåledes läggas in mot aven som
1979 31arbetsförrnedlingslag se ADårsförbudet i 1935strid mot nr

arbetsförrnedlingslagjanuari 1992 har1987 154. Den 1och en nynr
inhyminglagen har och1991746. Genom denkraft SFSiträtt ut-nya

vissa förutsättningardockDet krävsarbetskraft legaliserats. ärattav
efter-till lagenarbetsmarknadsstyrelsen skalluppfyllda. Det är attsom se

vitessanktionerademeddelamöjlighetstyrelsen har därvidlevs, och att
regler.i strid lagenshandlarförbud denförelägganden och motmot som

af-Det Utredningenavreglering föreslagits.har ytterligare ärNu omen
föreslagit den gäl-1992116 harnyligen i SOUmonopolet att nusom

juli 1993skall från denarbetsförmedlingslagen 1 ersättaslande av en ny
Enligtuthyrning arbetskraft. denocharbetsförmedlinglag privat avom

villarbetsgivare hyravissa krav denföreslagna lagen ställs bara som
några Deställs det inte krav.inhyrande företagetarbetskraft; på detut

uthyran-skall finnas kvar denförslaget fortfarandeenligtkrav är attsom
anställningsavtal,skriftligtfinnsarbetsgivaren måste till detde att ettse

anställning beställaren,från hosinte hindrasarbetstagaren attatt taatt en
till sin tidigare arbetsgivareinte får hyrasnyanställd arbetstagare ut

för erbjudaarbetstagarentid och inte betalatförrän efter viss attatt ta av
eller oaktsamhet bryteruppsåtligenanvisa Deneller arbete. motavsom

till böter eller, det gäl-dömasskall enligt förslaget kunnadessa krav när
i måna-eller fängelse högstbetalning för anvisat arbete, till böterler sex

särskilda förutsättningarföreskrivs inte någralagender. I den föreslagna
förstaåtal. torde således iskall få väcka Detför allmän åklagareatt vara

polisen, tillmyndigheterna, främst harde rättsvårdandehand attsom se
beivras.upprätthålls överträdelserföreslagna lagens krav ochden attatt

Utredningen arbetsmarknadsstyrelsens särskilda till-föreslår också att
bakgrundEnligt utredningen kan det dennaavskaffas. motsynsansvar

bibehålls sina möjligheterorganisationernade fackligavärde attvara av
medbestämmandelagen få insyn i förhållandena hos38 §med stödatt av

villkor förmöjlighet ställa godtatilltänkte uthyraren ochden attatt ar-
1992931218SOU 1992116 110, jämförbetsgivarens åtgärd se s. prop.

34 f..s.

1992932218proposition med anledningDet har lagts prop. ut-avnu en
i propositionen i huvudsakredningens förslag. Förslagen stämmer över-

fram.förslag utredningen lademed deens som
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24.9.5. Upphandlingsbestämmelser

Upphandlingsförordningen har ändrats se SFS 1986366; ävennumera se
Riksrevisionsverkets föreskrifter [SFS 1986612] därtill. Förordningen
gäller för statliga myndigheters upphandling. Det finns i den gällandenu
förordningen bestämmelser myndigheten innan anbudattom ett antas
skall kontrollera anbudsgivaren registrerad förär skatter och avgifterom
och han i dessa hänseenden står i skuld till det allmänna.om Ett anbud får
inte anbudsgivaren inte registreradantas förär skatterom och avgifter

han skyldig tillär det. Stårtrots anlitadatt anbudsgivare i skuld fören
skatter eller allmänna avgifter, skall kronofogdemyndigheten underrättas.
Därmed får kronofogdemyndigheten möjlighet uppdragsersätt-atten ta
ningen i anspråk för skulderna. Vid bedömningen lämpligheten attav-
anlita viss torde denentreprenör upphandlande myndighetenen och ar-
betstagarorganisationen ha i huvudsak kriterier det gällernärsamma att

företagutmönstra inte fullgör sina skyldigheter det all-som gentemot
se Ds B 19821männa 74.s.

Motsvarande bestämmelser på det statliga området gäller i dag enligtsom
de kommunala upphandlingsreglementena i samtliga landsting och i så

samtliga primärkommuner; baragott några små kommunersom tillämpar
inte reglementets bestämmelser. Dessutom har Svenska kyrkans försam-
lings- och pastoratsförbund rekommenderat församlingarna vid sinatt
upphandling tillämpa rutiner och kommun sesamma statsom prop.
1984852108 120.s.

I skatteregisterlagen har det förts vidgade möjligheter för företag och
andra enskilda kontrollera någonatt vederbörligenär registrerad förom
skatter och avgifter se 198485 1108.prop.

Av vad anförts i avsnittet EG- och EES-rätt avsnitt 24,6.som fram-om
går riksdagen har antagit lag offentligatt upphandling innebären om som

anpassning till de regler gäller offentligen upphandling inomsom om
EG. Den lagen offentlig upphandling,antagna har behandlatsnya om som
i avsnitt,nämnt avseddär det nuvarandenyss ersätta svenska regelsys-att

för upphandling. EG-reglematemet och huvuddelen de lag-antagnaav
bestämmelsema berör bara offentlig upphandling överstiger vissasom
tröskelvärden. Avsikten dock de rutinerär i dag tillämpasatt medsom
stöd upphandlingsförordningen och de kommunalaav reglementena om
upphandling skall kunna tillämpas i fortsättningenäven se t.ex. prop.
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tillämpningsföreskrif-också meddelakanRegeringen19929388 42.s.
offentlignämnd försärskildinrättasskalloch dettill lagen, upp-enter

Även skalltröskelvärdena kunnaunderstigerupphandlinghandling. som
domstolsprövning.föremål förbli

övervägandenoch24.10. Analys

till vad komförslagutarbetadearbetsrättskommitté attDen re-somsom
vetorättsregler. Intenågraföreslog intemedbestämmandelagensultera i

kommitté-enskildasärskilda yttrandenochreservationeri deheller som
fackligförslagkonkreta vetorätt närförekomledamöter om enavgav

förarbeten fördestrycktaframgårSåvittarbetskraft anlitas.anställd av
fram någraförslagkommitténsremissbehandlingenvidinte hellerdet av

utarbetadesfackligReglerna vetorättsådan fackligkrav vetorätt. om
inter-lagstiftningsärendetdepartementsbehandlingenförst under av enav

företrä-med bl.a.överläggningarhadearbetsgruppdepartemental som
173Bilaga1975762105 lseorganisationerfackligafördare s.prop.

sedvanligföremål förvaritinteandra 0rdmed310. Reglerna haroch
remissbehandling.

iträddeentreprenaderÄnda vidfackligreglerna vetorättsedan m.m.om
varjevidSålunda har detde kritiserats.197677 harårsskiftetkraft vid
kritikförts framriksdagenmotioner tilliikraftträdandetefterriksmöte

avskaffasde skallgårframställts kravreglerna och attutsommot
gånger underockså fleradetregeringen hartillskrivelserändras. Ieller

förtskritik harSådanvetorättsreglerna.kritikförts framårens lopp mot
arbetsgivar-fleraochNäringsfrihetsombudsmannenfram bl.a. storaav

småföretagarorganisa-SAF ochSärskiltnäringslivsorganisationer.eller
kritik.fört framskrivelserupprepadetioner har genom

företagande ochoseriöstmotverkasyftetillVetorättsreglerna har att
försökbl.a.åsidokollektivavtaloch attlagar sättsförhindra genomatt

elleringåendeinte någonfinnsDetarbetstagarbegreppet.kringgå mera
haft. Vivetorättsreglerna hareffektervilkaundersökningsystematisk av
faktisktväl reglernahursäkerhetnågon sägainte medsåledes störrekan
anled-ingenfinns dockDetbakom dem.liggersyftenuppfyller de som
existenssin blottaantingenvetorättsreglernabetvivlaning genomattatt -

i flera fall harenskilda fallet-i dettillämpatsde hareller attgenom
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förhindrat oseriösa företag haratt anlitats för utföra arbete. Däremotatt
vi också, främstvet Näringsfrihetsombudsmarmensgenom undersökning-

tillämpningenatt vetorättsreglema,ar, eller kollektivavtalav eller andra
överenskommelser har träffats bakgrund reglerna,som mot i prakti-av
ken har haft konkurrensbegränsande verkan i flera fall och försvårat ny-
etableringen framför allt mindre företag. I åtminstoneav uppmärk-ett

fall, den s.k. Mond Bygg-härvan,sammat har vetorättsreglema inte heller
haft den effekt kunde ha förväntat sig. Det kansom vidareman noteras

det i arbetsdomstolensatt rättspraxis under de femton år vetorätts-som
reglerna har varit i kraft inte har kommit enda fall där inlagtettupp ett

arbetsdomstolen harveto, har haftsom prövat, till föremål icke god-en
tagbar åtgärd från arbetsgivarens sida; visartvärtom det sig tillämp-att
ningen vetorättsreglema, i de fåtaliga fallav arbetsdomstolen harsom

faktisktprövat, har hindrat arbetsgivaren från vidta godtagbara åtgär-att
der. Sammanfattningsvis kan det detsägas inte finns någraatt vetenskap-
liga eller andra tillförlitliga belägg för vetorättsreglernaatt allmäntrent
skulle ha haft någon påtaglig effekt förekomstenmera oseriöst före-av
tagande, det finns exempel påatt tillämpningenmen reglernaatt iav en-
skilda fall har haft negativa effekter och reglerna inte har fåttatt den
effekt har varit avsedd.som

Sedan vetorättsreglema trädde i kraft för femton år sedan har det skett en
hel del förändringar och flera aviserade.är

Ett syftena bakom vetorättsreglemaav förhindraär företagatt att som
inte sköter sina åligganden det allmänna anlitasgentemot för utföraatt
arbete med därmed åtföljande risk för skatter och avgifteratt undandras

Tanken väl härstaten. är arbetstagarorganisationenatt åtminstone nu--
det inte längrenär finns någramera avgörande sekretesshinder jämför

198314Ds Ju skall kunna kontrollera företaget vederbörligenäratt-
registrerat för skatter och avgifter och har skött sina åligganden i dessa
hänseenden och, så inte fallet, kunnaär utnyttja sinom och där-vetorätt
med förhindra företaget anlitas.att

Den upphandlingsförordning och de upphandlingsreglementen gällersom
i dag på det statliga området och de kommunala områdena innebär att
det på dessa områden arbetsgivarenär uttryckligen har ålagtssom att ut-
föra kontrollåtgärdema. Reglerna innebär också garanti för företagen att

inte vederbörligenär registrerade ellersom inte sköter sig inte anli-som
inom dessa områden påtas sådant försättett med sig risk försom att
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redan antagitharRiksdagenallmänna.detundandrasavgifterellerskatter
till vadreglernaförupphandlingsreglerlag med att somanpassanyaen

deinte hellerochantagligtinteEG. Det attinom avsett-gäller är nya-
frågaiväsentlig ändringnågoninnebärakommeri praktikenreglerna att

offentligvidarbetsgivarsidanvidtasi dagkontrollåtgärderde avsomom
upphandling.

upphandlingoffentligangåendeEGinomgällerreglerdeRedan nusom -
EG-införlivaförantagitredan harriksdagenlagstiftning attdenoch som

fackligbestämmelsernainnebärsvensk veto-medreglerna rätt att om-
upphand-offentligEG-reglemaoförändrade.ståfå kvarkaninte omrätt

deinfår läggaorganisationerfackligatillåter inte vetoling grun-att
framgått vadSom harmedbestämmandelagen.ii dag avder angessom

också24.6. kanavsnittEES-rättEG- ochavsnittetanförts ihar omsom
Britan-Lexkallaskommitharmedbestämmandelagenregler i attde som

vetorättsreglema.tillämpningenvidbetydelsefånia komma avatt

förändringarbetydandeavgiftsområdena attoch ärgäller skatte-detNär
i kraftF-skattebevis träderReglernasidan.privatadenocksåvänta om

skattemyn-denbarai praktikeninnebärReglerna1993.år attunder som
självförtroendetskall fåförF-skattesedels.k. attutfärdathardigheten en

fall skallandrasocialavgifter. I allasinapreliminärskatt ochsinbetala in
skatteavdrag ochprincipiuppdragför göranågonanlitarden ettsom

F-skat-återkallakanSkattemyndighetenarbetsgivaravgifter.betala in en
försummarpåtagligtinnehavareneller attmissbrukasdentesedel omom

deninnebärpraktikenavgifter. Iochbetala skatterochredovisa nya
åter-ellerutfärdaSkattemyndighetendet attordningen är genomsomatt

sina skyl-fullgöraförväntaskanföretagetF-skattesedelkalla prövar om
sig iinte sköterOm företagavgifter.ochbetala skatter ettdigheter att

anli-måsteoch då denF-skattesedel,får ingendethänseenden, somdessa
avseendeavgifterochbetala skatteruppdragförföretaget upp-etttar

stå klartalltid kommerdetinnebärordningen attDendraget. attnya
avgifter avseendeochskatterbetalaskall ettdetförhand är somvem
anlitandeordningenden ettinnebärVidare ett ose-uppdrag. att avnya

med sigförpraktiken inteF-skattesedel, iinneharinteföretag,riöst som
betalaundanskall sigdraföretagetför detrisk attbeaktansvärdnågon att

falldessaskall i görasinbetalningenavgifter;ellerskatter upp-in av
ochskatte-avseendekontrollfunktionerdekanMandragsgivaren. säga att

arbetstagarorganisationematilllämnatsharavgiftsområdena översom
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vetorättsreglema, med den ordningen F-skattebevismed tillgenom nya
del kommer utföras skattemyndighetema.stor Arbetsgivarenatt ochav

de fackliga organisationerna bör kunna utgå från den skatte-att som av
myndighet har F-skattesedel sköter sin verksamhet pågetts seriöst sättett
och kommer korrekt redovisa och betala sina skatter och avgifteratt
jämför 1991922112 120. Saknas å andra sidan F-skattesedelprop. s.
kommer arbetsgivaren få betala in skatter och avgifteratt avseende upp-
draget, och då bör något inte kunna komma i fråga på den grundenveto

skatte- och avgiftsskyldighet skulle kunna kommaatt åsidosättasatt ge-
anställd arbetskraft anlitas.attnom

Vetorättsreglema syftar vidare till hindra lag eller kollektivavtalatt att
åsidosätts anställd arbetskraft anlitas. När vetorättsreglemaattgenom

infördes år 1977 s.k. uthyrning arbetskraft straffbart såsom olagavar av
arbetsförmedling enligt 1935 års arbetsförmedlingslag. Uthyrning av ar-
betskraft har emellertid legaliserats den arbetsförmedlingslagnu genom

trädde i kraft den januari1 1992. En ytterligare avreglering föreslåssom
träda i kraft den l juli 1993. De få krav fortfarande skall gälla försom
den uthyrande arbetsgivaren föreslås bli straffsanktionerade, vilket inne-
bär det i första hand de rättsvårdandeär myndigheterna,att främst poli-

har till kraven efterlevs och överträdelseratt beivras.sen, som attse att

När det gäller arbetsmiljö- och arbetstidslagama det Yrkesinspektionenär
och Arbetarskyddsstyrelsen har till lagarna tillämpas.attsom attse

Arbetstagarorganisationema hos företagdet anlitas för utföraattsom ar-
bete någon arbetsgivare kan naturligtvis kontrollera arbets-annan att
rättslig och lagstiftning efterlevs det företag i regi arbetetannan av vars
skall utföras och hos berörda myndigheter påtala eventuella missförhål-
landen. Detsamma gäller givetvis också arbetstagarorganisationema hos
den arbetsgivare anlitar sådant företag. Dessa möjligheterettsom att
kontrollera hur arbetet bedrivs och påtala missförhållanden berörs inteatt

möjligheten lägga in innan arbetet har kommit igång.attav veto

viktigtEtt syfte med vetorättsreglema förhindraär s.k. kringgåendenatt
arbetstagarbegreppet. För vetorättsreglema huvud skall bliav att över

tillämpliga krävs det finns kollektivavtal för det aktuellaatt ett arbetet.
Därmed torde den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen i
dessa fall i praktiken undantagslöstnästan ha möjlighet i domstol fåatt en

den arbetandeprövat betraktaär arbetstagare,attom som t.ex. attgenom
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arbetan-skall tillämpas på denreglerkollektivavtaletsfastställtbegära att
Arbetsta-tillkomst.medbestämmandelagensföregälldeDettade. även

stödmöjlighetsåledes vetorätts-garorganisationema har att utan av-
reali-ifall, där denalla derättsprövning kommaregler somgenom-

sådan,behandlad vetorätts-inte blirarbetstagareär somsom enteten
inför-ini fall läggadessamöjlighetenSedanomfattar.reglerna vetoatt

ini-måstearbetsgivarenin, i ställetlagtshardet, tades, är när somveto
kanåtgärden. Mangenomföravillhandomstolsprövningtilltiativ om

i praktikenhänseendei dettaläggamöjlighetendärför vetosäga attatt
arbetstagarsidan;förtolkningsföreträdeslagsinneburitharbara ar-ett

domstolsprövningbegärainte längrebehöverbetstagarorganisationen
skall gälla till dessståndpunktuttrycktaorganisationens vetotutan genom

Ettnågotförordnararbetsgivarsidandomstol talan annat.omatt aven
arbetstagarorganisatio-intehindrarvetorättsreglemaavskaffande attav

domstols-hänseende begärsjälv i berörtarbetandedeneller nunen --
jämföromfattarvetorättsreglemafalli alla deprövning prop.som

395.1975761105 Bilaga l s.

förharVetorättsreglemaföljande.Sammanfattningsvis kan utsattssägas
remissbehandling, infördes.sedvanligde,kritik sedanständig ända utan

någonreglerna harförtillförlitliga beläggnågrafinns inteDet att mera
motverka. Däremotavseddadeföreteelsereffekt de ärpåtaglig attsom

negativahaftreglerna hartillämpningenpåflera exempeldetfinns att av
allmännasbeträffande dettillämpasbestämmelsereffekter. De som nu

förriskbeaktansvärdnågonfinnsinte längredetupphandling innebär att
risk förför med sigsådantanlitasföretag sättoseriösa attett somatt

ordning med F-skatte-allmänna. Dendetavgifter undandrasochskatter
hellerpraktiken det intei1993 innebärårinförs underbevis attsom

förrisknågon beaktansvärdfinnaskommerlängreprivata sektornden att
betala in skattersig undankunna drakommeranlitade företag attattatt

arbetskraft harUthyrninguppdrag.utfördaavgifter avseendeoch nu-av
i kraft denföreslås trädaavregleringytterligareochlegaliserats enmera

alla fallpraktiken iiArbetstagarorganisationema harjuli 1993.l som
domstolspröv-till ståndmöjlighetvetorättsreglemaomfattas attenav

skallutföra arbeteföranlitasdenning ettatt anses som ar-om somav
oför-fårutformningnuvarandei sinVetorättsreglemabetstagare. anses

Sverige åtagitupphandling haroffentligEG-reglerenliga med de somom
sig tillämpa.att
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Det anförda leder till slutsatsen möjligheten för kollektivavtalsbä-attoss
rande arbetstagarorganisationer lägga kan avskaffas.att veto

Vetorättsreglema i medbestämmandelagen omfattar förutom möjligheten
lägga in alltså bör avskaffas, också särskildatt primär för-veto, som en

handlingsskyldighet för arbetsgivaren och särskild inforrnationsskyl-en
dighet för honom.

Syftet med den särskilda primära förhandlingsskyldigheten främstär att
skapa förutsättningar för arbetstagarorganisationen skall kunnaatt utnytt-

sin lägga in Omrätt möjligheten lägga inatt avskaffas,veto. att veto
finns det således inte längre något behov i detta avseende åläggaattav ar-
betsgivaren särskild primär förhandlingsskyldighet innan han anlitaren
anställd arbetskraft. Redan de allmänna bestämmelsema förhandlings-om

i medbestämmandelagenrätt föreskriver primär förhandlingsskyldig-en
het för arbetsgivaren i de fall anlitandet innebär viktigare förändringen

verksamheten. Detta innebär den särskilda primära förhandlings-attav
skyldigheten får praktisk betydelse bara i de fall anlitandet inte innebär
någon sådan viktigare förändring, dvs. enligt förarbetena till rnedbe-
stämmandelagen i princip bara i situationer där typiskt kan räknasettman
med facklig organisation inte vill få tillfälle till förhandling.att Enen
kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation har dock alltid möjlighet

på initiativ påkalla förhandling i frågoratt organisationeneget som anser
viktiga och därmed tvinga arbetsgivaren skjuta beslutet till dessatt attupp
förhandlingarna slutförda.är

Enligt vår mening finns det inte tillräckliga skäl för behålla den sär-att
skilda primära förhandlingsskyldigheten möjligheten lägganär att veto
avskaffas.

Den särskilda primära förhandlingsskyldigheten, i förening med den sär-
skilda informationsskyldigheten, innebär i praktiken kollektivav-att en
talsbunden arbetstagarorganisation får kännedom i samtligastort settom
fall där arbetsgivaren anlitaöverväger anställd arbetskraft för så-att
dant arbete regleras i kollektivavtalet. Redan i dag gäller emellertidsom
enligt 19 § medbestämmandelagen arbetsgivaren fortlöpande skallatt
hålla kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation underrättad bl.a.en

riktlinjerna för personalpolitiken. I den mån arbetsgivaren iom attavser
någon utsträckning anlita anställdstörre arbetskraft sådant sättett att
primär förhandlingsskyldighet inte föreligger enligt §ll medbestäm-
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skyldig i alltsåledes i dagarbetsgivaren redantordemandelagen, attvara
sina planer. Därige-fortlöpande underrättadorganisationenfall hålla om

fall, situationendäri dessaorganisationen möjlighetfår ävenatt en-nom
inte kandenmedbestämmandelagen såledestill ärligt förarbetena att man

för-vill få tillfälle tilltypisktorganisationfackligmedräkna settatt en
därmed tvingaförhandling ochståndinitiativ få tillhandling, eget en

arbetsgivarenförhandlingenVidskjuta sitt beslut. ärarbetsgivaren att
för sin till-grundernainformationlämnaskyldigsedan närmareatt om

åtgärd.tänkta

informationsskyldighetsärskildnågondet intevår mening behövsEnligt
arbetskraft. Re-anlita anställdarbetsgivarenfalletför det attatt avser

kollektiv-förhandlingochinformationreglernaallmännadan de gerom
till-anlitande företagethos detarbetstagarorganisationeravtalsbundna

anlitandearbetsgivarensfå kännedommöjligheterfredsställande avatt om
ellerhandmöjlighetdärigenomarbetskraft ochanställd att ge-egen

organisationereller andramyndighetermedkontakter motageranom
förfaranden.oseriösamisstänkt

38-facklig itill reglernakommit fram vetorättsåledesVi har att om
avskaffas.kanmedbestämmandelagen40 §§
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25. Blockader mot ellerenmans-

familjeföretag
Vi föreslår, i enlighet med våra direktiv, det i medbestämmandelagensatt
avsnitt fredsplikt förs in regel förbudom stridsåtgärderen motom som
vidtas eller familjeföretag.mot Regeln skyddar företagenmans- intesom
har några arbetstagare och företag ägs och familj och isom av en samma
vilket bara familjemedlemmar arbetstagare.är Det blir förbjudet för ar-
betstagare, de bundnaär kollektivavtal,oavsett vidta ellerom deltaav att
i stridsåtgärder har till ändamål tvinga fram kollektivavtalsom att med
sådana företag. Förbudet omfattar också stridsåtgärder sympatiåtgärder

har till ändamål stödja någon i konfliktsom att med sådant företag.en ett
I behörig ordning beslutade anställningsblockader berörs inte förbu-av
det. Den föreslagna regleringen innebär dessutom det blir förbjudetatt
för arbetstagarorganisationer anordna, föranleda, understödjaatt eller
medverka vid sådana olovliga stridsåtgärder.

2 5 1 Direktiven och utredningsuppdragets. .
omfattning

l våra direktiv erinras inledningsvis rätten med hot strids-attom att om
åtgärder förhandla fram kollektivavtal hör till de grundläggande rättig-
heterna inom arbetsrätten, också garanterad iär internationellasom
konventioner Sverige har ratificerat. Med den frihetsom påparterna ar-
betsmarknaden har bestämma vilka stridsåtgärderatt i olika lägensom
skall tillgripas följer emellertid, enligt direktiven, för detett ansvar att
ingrepp stridsåtgärden innebär står i rimligsom proportion till de resul-

vill uppnå. Enligttat direktiven fårsom dennaman bakgrund block-mot
ader enmansföretag enskilda företagmot anställda eller företagutan i
vilka bara familjemedlemmar arbetar orimliga åtgärder, ochanses vara
vi skall komma med förslag förbud sådanaett blockader. Däre-om mot

skall vi inte ha till uppgiftmot andraöverväga förändringaratt i reglerna
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Reglernamedbestämmandelagen.41-52 §§medling iochfredspliktom
förvårt uppdragomfattas sägsdelar intei dekonfliktåtgärder avsomom

ocksåRegeringen harregeringskansliet.inomberedasnärvarande nu
analyseraSven-Hugo Ryman,drjursärskild utredare,uppdragit åt atten

Britarmialagstiftningen seden s.k.dumpning ochsocialkringfrågorna
A92l745R.ochA92540RA9ll4238R,1993-02-11regeringsbeslut

fredsplikt således begrän-stridsåtgärder och ärfrågaiVårt uppdrag om
vidtasblockaderförbudföreslåochtill utreda motmotett somattsat

Övriga fal-stridsåtgärdsområdetfrågorfamiljeföretag.ellerenmans-
närliggandegäller denvårt uppdrag. Dettautanföruttryckligen t.ex.ler

befogade idetfrågeställningengåendebetydligt längre att en ar-ommen
inteföretagstridsåtgärderanordnarbetstagarorganisation mot ett som

anställd.organisationens medlemmarnågonhar av

uppdragallmänthardirektivenvi enligttilläggas atthärDet kan ettatt
fö-ochlagstiftningenarbetsrättsligaisanktionsreglema den attöverväga
ochläsasså reglerna kanireglerna arbetsrättenförenklingreslå attaven

allmän-och dettautbildning,juridisksärskildförstås attutanav personer
vårt uppdraginskränksintevår meningenligtuppdrag attavna

vadenlighet medibegränsatsmedlingsområdena harochstridsåtgärds-
tidigare sagts.som

Historik25 .2
.

Inledning25.2.1.

fråganbehandlingtidigareredogörelse föröversiktliglämnasHär aven
familjeföre-ellervidtasstridsåtgärderförbud mot enmans-mot somom

tag.

innehåller198849 50ochSOUslutbetänkandenKonfliktutredningens
behandlingentidigareredogörelse denutförligarestyckeni vissa avaven

fredspliktsin-KollektivavtaletavhandlingGöranssonsHåkanfrågan. som
förredogörelse denutförliginnehåller1988Stockholm enstrument

kan hän-Till dessa arbetenavhandlingsämnet.utvecklingenhistoriska av
denfredsplikten ochhistorisk belysningvisas för närmare nuavaven

frågan.behandlade
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I avsnitt 25.5. kommer det lämnas redogörelse föratt gällandeen rätt.
Som bakgrund till framställningen i förevarandeen avsnitt bör det redan

det intenämnas finns någon lagregleringattnu rörande vidtarätten att
stridsåtgärder eller familjeföretag,mot inte bundnaenmans- ärsom av
kollektivavtal, vilket torde innebära sådana stridsåtgärder i principatt är
tillåtna och inte kan föranleda skadeståndspåföljd.

Frågan lagstiftningsvägen reglera ochatt begränsaom vidtarätten att
ekonomiska stridsåtgärder har diskuterats ända sedan slutet 1800-ta1et.av
Vid 1910 och 1911 års riksdagar lades det fram lagstiftningsförslag om
reglering den fredsplikt följer träffade kollektivavtal.av Försla-som av

förföll och först vid 1928 års riksdag kundegen lagregleringen av
fredsplikten i kollektivavtalsförhållanden lagen [1928253]antas om
kollektivavtal. I fredsplikten låg förbud för kollektivavtalsbundnaett

vidta eller medverka vidparter stridsåtgärderatt avtalsmotparten.mot
Fredsplikten skyddade inte utomstående tredje man från ekonomiska
stridsåtgärder. Och frågan vidta stridsåtgärderrätten någonatt iom mot
syfte träffa kollektivavtal medatt denne föll i principett utanför lagens
reglering fredsplikt.om

Redan vid 1929 års riksdag uppkom fråga lagstiftningsåtgärder förom
tredje tillatt trygga rätt neutralitet i arbetskonflikter, ochmans årsamma

beslöts det utredning i frågan. Utredningsuppdraget anförtroddesom
professor Ragnar Bergendal. Han år 1933 betänkandeettavgav som

utkast till lag med vissaupptog bestämmelserett ekonomiska strids-mot
åtgärder SOU 193336. Reglerna i lagutkastet tredjegav ettman neu-
tralitetsskydd inte bara vid arbetskonflikter vid andraäven konflik-utan

Utkastet innehöll inte någrater. särskilda regler skydd förom enmans-
eller familjeföretag.

Ragnar Bergendals utredning remissbehandlades se SOU 193410. Un-
der remissbehandlingen arbetsdomstolens ordförande i frågasatte inteom

skydd ekonomiska stridsåtgärderett kundemot erbjudas bl.a. närings-en
idkare inte använder utomstående lejd arbetskraft barasom arbetarutan
själv hjälpmed familjemedlemmar eller andra honom mycket närstå-av
ende Familjen torde nämligen enligt honom kunnapersoner. anspråkgöra

inblandning Ävenfå bildaatt produktionsenhet.utan SAF i sitten tog
remissvar frågan särskilt skydd för de mindre företagen.ettupp om
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till-avslutats,utredningBergendalsRagnarremissbehandlingenSedan av
lagstifmingsfrå-ytterligare utredauppdragkommission med attsattes en

arbetsdomstolensingickvaritrettonmannakommissionen,s.k.dengan,
lagförslagtid frammycket kortefterladeKommission ettordförande.

stridsåtgärderinte baraomfattade motLagförslaget193416.SOU
stridsåtgärdersyftemedelbart ävenmedstridsåtgärder utantredje man

innehöllFörslagetsyfte.omedelbartmedstridsåtgärder en re-partmot
terminologimed denstridsåtgärder eller,vidtaförbudgel attmotom

familjeföre-massåtgärderlagförslaget,ianvände motkommissionensom
tag.

lagförslagTrettonmannakommissionens25.2.2.

vidtasstridsåtgärderförbud motförslagKommissionens mot somom
stridsåt-förslagetdelåterfinns i den§12familjeföretag avsersomav

lydelse.följandeoch hargärder mot part

vidtagasmassåtgärdmåarbetsförhållande motrörandetvistanledningI av adoptivbarn elleravkomlingar,make,biträde än egnaden utan annanavsom förutför arbeteellernäringdriversyskonellerföräldrar egeneller makes
räkning.

30 §.skadeståndspåföljdstadgadesförbudsregelnöverträdelseFör av
tredjehellerstridsåtgärd inte ägafick mot15 §förslagetEnligt rum

förbudsre-medavsågsmotsättning tillsådananledningi part somavman
sympatiåt-vidtatredjeotillåtetsåledesskulle motgeln. Det att manvara

för-otillåten enligtstridsåtgärdprimärförtill stödgärder som varen
principisympatiåtgärdervissa formerskulleI övrigt varabudsregehi. av

kollektivavtalupprättanderörandearbetstvisttillåtna igenerellt av
§.18

i sitthadeordförandearbetsdomstolens yttratvadredovisningEfter aven
ikommissionenanfördeutredningBergendalsRagnarremissvar över

funnit dethade12§ deniförbudsregelntillspecialmotiveringen varaatt
lagstiftningen skaparvikt,betydandesamhällsangelägenhet att ga-aven

lejdutomståendeanvänderinteföretagare,sådanaförrantier ar-att som
stridsåtgärderostördahanteringnäring ellersinfårbetskraft, utöva av

område. Där-arbetslivetspåorganisationerovidkommandefrån för dem
f..193416 51SOUföljandebl.a.kommissionenanfördeefter s.

företagaredylikatillåtasbör det ickemeningkommissionens att motEnligt
förhållanden,betingatskollektivavtal,anslutning tillanspråkriktas avsom
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vilka icke motsvarighet inomäga familjemedlemmar beståendeproduk-en av
tionsenhet. Den gemensamhet i intressen for rörelsens bestånd och utveck-
ling, föreñnnes mellan de i företaget verksamma familjemedlemmama.som
kan föranleda dessa åtnöja sig med helt andrabetingelser föratt arbetetsutfö-
rande än äro acceptablaför arbetarei allmänhet inom yrket. För familje-som
medlemmar betyder regel delägarskapeti Företageteller utsikt vinnasom att
sådant den förbättringän arbetsvillkoren, anslutning tillmera av som en ett
kollektivavtal kan medföra. Här sig igöra enahanda synpunkterstort sett
gällande de vilka föranlett lagstiftaren frågadå är arbetstidensbe-som att, om
gränsning, vissa undantaggöra för familjeföretag.

I specialrnotiveringen anfördes vidare bl.a. det betydelseatt utanvar om
ide bestämmelsen avsedda farniljemedlemmama bildar skilda hushåll.

Två kommissionens ledamöter berörde i särskilda yttranden förbuds-av
regeln i 12 Den ledamoten Hansson ansåg lagtextförslagetene att
hade bort avfattas något annorlunda nämligen såett sätt, uppräk-att
ningen familjemedlemmar med formuleringen hemmavaran-av ersattes

familjemedlemmar.de Den ledamotenandre Hassler ansåg det iatt
12 § stadgade skyddet för familjeföretag och arbete för räkning in-egen
nefattade mycket begränsat realiserande tanken, småföretagett börattav
erhålla lagens skydd mäktiga organisationer. Ommot angrepp av man nu
inte vill så långt då hade gjort i Norge, dvs. fridlysa varjesom man
företag inte sysselsätter tio anställda, borde i varjeän fall före-som mer

inte har fyra oskylda anställda tillförsäkrastag än skyddsom mer mot
i form massåtgärd. Denna fanns angiven i lagen den 16angrepp av norm

maj 1930 arbetstidens begränsning och torde alltså kunnaom anses mar-
kera den vilken sociallagstiftningengräns, i sin arbetsreglerande verk-
samhet hade funnit sig inte böra överskrida. Givetvis borde då gällaäven

inte heller högst fyra bedriveratt rörelse ellergemensamtpersoner som
utför arbete för eller räkning borde få angripas med blockadegen annans
eller bojkott.

Även trettonmannakommissionens betänkande remissbehandlades se SOU
193430. Flera remissinstanser ansåg förbudsregeln i 12 § borde haatt

räckvidd, varvid frånstörre det flera håll fördesgetts fram krav att
förbudsregeln skulle omfatta småföretag förutomäven farniljemed-som
lemmar bara hade mindre antal anställda. Bland remissinstansemaett an-
såg bara LO skyddet för familjeföretag borde begränsas. LOatt ansåg
nämligen förbudsregeln borde begränsas till baraatt familje-att avse rena
företag i enlighet med vad ledamoten Hansson hade föreslagit i sitt ytt-
rande.
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Genom 193531 förelades riksdagen förslag till lag ekono-ettprop. om
stridsåtgärder.miska Lagförslaget i §,5 med bara redaktio-upptog en

jämkning,nell kommissionens förslag till regel förbud stridsåt-motom
vidtas familjeföretag.gärder motsom

Propositionen riksdagsbehandlingen25.2.3. och

specialrnotiveringen till föreslagna regeln förbud stridsåt-I den motom
vidtas familjeföretag anförde departementschefen hangärder mot attsom

med bara redaktionellansåg sig kunna godta kommissionens förslag en
tolkningen, stridsåtgärd för-jämkning avsedd förebygga den attatt vore

då stridsåtgärd igångsattes för fåbjuden i sådana fall obetaldäven att ut
från tid då lejd arbetskraft användes vid företaget. Detarbetslön ännuen

bestämmelsen intevidare, enligt departementschefen, uppenbart attvar
flera inte stod i sådant förvantskapomfattade det fallet att personer, som

avsågs i bestämmelsen, drev rörelse sig i bolagsgemensamt, varesom
form eller på sätt.annat

ansåg måste i tvi-Lagrådet, hördes lagförslagen, det drasöver attsom
bestämmelsen hade på, hadevelsmål förhållanden, avseendede somom

lagstiftningen lämnade skyddsådan reglering i förslaget, detfått atten
skyddet- vilket starkaborde Ville utsträckaden kunde och ge. mansom

någonlagrådet kunde finna, knappastför stod, såvittskäl talade annan-
i sådana fallmedger skyddtill buds ävengränsutväg än sättaatt somen

något mindre antal oskylda anställda.då vid företaget fannsdet personer

anfört inte föranle-vad lagrådet hade bordeDepartementschefen farm att
någon ändring i förslaget.da

propositio-1935 års riksdag denAndra lagutskottet fann vid att genom
stridsåtgärder inte kunde iekonomiskaföreslagna lagen antasnen om

skulle utskottetoförändrat och föreslog riksdagenskick anta ettatt av
SåvittL2U 193529. angick denframlagt förslag till lag i seämnet nu
sig propositionensutskottet dock ansluta tillbestämmelsen kundeaktuella

till utskottets lag-bestämmelsen fördes oförändradförslag och över eget
förslag.

lagstifmingsfrågan förföll.lagförslag ochutskottetsRiksdagen avslog
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25.2.4. Saltsjöbadsavtalet

Arbetet med det kom i 1938 års huvudavtal mellan SAFatt utmynnasom
LO,och det s.k. Saltsjöbadsavtalet, påbörjades i maj 1936. Det utred-

nings- och lagstiftningsarbete hade förekommit i fråga ekono-som om
miska stridsåtgärder, och i fråga s.k. samhällsfarligaäven konflikterom
se den s.k. Nothinska kommitténs betänkanden Folkförsöijning och ar-
betsfred, dell och II, SOU 193535 36,och kom spela viktig rollatt en

utgångspunkt för de förhandlingar ledde fram till huvudavtalet.som som

Huvudavtalet innehåller ibl.a. särskilda kapitel bestämmelser be-om
gränsning ekonomiska stridsåtgärder och behandling konflikterav om av
berörande sarnhällsviktiga funktioner. Genom avtalet har den s.k. arbets-
marknadsnämnden inrättats. Nämnden har bl.a. såsom skiljenämndatt

och tvister rörande bestämmelsernaavgöra i avtalet begräns-uppta om
ning ekonomiska stridsåtgärder.av

Det vidare märka bestämmelsernaär i kapitlet begränsningatt att om av
ekonomiska stridsåtgärder har tillämpning beträffande stridsåtgär-även
der vidtas någon inte medlem organisation förär vilkenmotsom som av
avtalet gäller kap. IV § sistal stycket.

I kapitlet rörande begränsning ekonomiska stridsåtgärder finns bl.a.av
följande bestämmelse kap. IV § 5.

När någon biträde bammake, eller föräldrarän driver näringutan av annan
eller utför arbete för räkning, får stridsåtgärd vidtagas honom iegen mot
anledning tvist rörande arbetsförhållandet. Stridsåtgärd får heller eljestav
vidtagas den, utför iarbete företag, syftet därmedmot ärsom eget om att
förmå denne till förmån för avståarbetet.att annan

Protokollsanteckning
Vid tillämpning bestämmelsen §i andra punkten, på delägare i enkeltav
bolag och handelsbolagskall avgörandeavseendefästasvid bolagsförhållan-
dets verkliga beskaffenhetoch anlitandet bolagsforrnenskall sålundaicke iav
och för sig till fyllest för bestämmelsenstillämpning å delägare;vara envar
kan det bolagsformen tillskapats i huvudsak endastför formelltantagsatt att
undgå anställningsförhållande, och måste sålunda någon eller någraett av
bolagsmännen i verkligheten betraktas såsom anställda, skall skydd enligt
bestämmelsenicke kunna påkallas for dessasenare.

I de fall då stridsåtgärder förbjudna enligt bl.a.är den cite-mot part nyss
rade bestämmelsen, får stridsåtgärder inte heller riktas tredjemot man
kap. IV § 8.
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berörda bestäm-detillfällen,vid flerarevideratsHuvudavtalet har men
oförändrade.i huvudsakintresse,såvitti dag, ärmelsema änär avnu

till-organisationerbland deanslutningvunnitHuvudavtalet har somstor
Byggnadsarbetareför-SvenskaLO-förbundLO. BaraellerSAFhör tre -

Transportarbetareförbun-SvenskaMålareförbundet ochSvenskabundet,
avtalet.undertecknatintehardet -

dettill 1970-taletframSaltsjöbadsavtalet ochEfter tillkomsten synesav
rörandeförslagkommithalagstiftningsarbetetielleri riksdageninte upp

familjeföretag.ellervidtasstridsåtgärderfrågan mot enmans-somom

Arbetsrättskommittén25 2.5.
.

De-betänkandei sittberördearbetsrättskommitténtillsattaår 1971Den
stridsåtgär-frågankortfattat19751SOUpå arbetsplatsenmokrati om

Åkeriföretagens Cen-459.anställdaföretagvidtasder utanmotsom
stridsåtgärdersådanalagstiftningi skrivelse begärttralförbund hade mot

frånskrivelsenyttrandeninhämtadearbetsrättskommittén överoch
Arbetsgivareför-BiltrafikensochTransportarbetareförbundetSvenska

rörandeframkommithadevadfannArbetsrättskommitténbund. att som
för fö-skälutgjordeintebranschenifrågavarande atti denförhållandena

hade åsyftat.centralförbundetlagstiftningreslå sådan somen

slutbetänkandenKonfliktutredningens.2.6.25

År dekartläggningallsidiglåta utföraregeringen1981 beslöt avatt en
RymanSven-Hugoarbetskonflikter. Jur draspekternaarbetsrättsliga

kartläggningen.utförtkonfliktutredningen,underhar, namnet

Arbetsmarknadsstriden,slutbetänkandeni sinaharKonfliktutredningen
fråganintressebetydande50,198849 ochSOUIV ägnatIII ochdel

innehållerBetänkandenasmåföretag.vidtasstridsåtgärder enmotsomom
kollek-och desmåföretagvidtasstridsåtgärderkartläggning motsomav
småfö-till stridgårarbetstagarorganisationema mottivavtalsvillkor som

arbetsmarknadsparter-redovisninghistorik,uppnå,för avatt enretag en
tillanslutningproblemanalys ifrågan ochiöverväganden en re-ennas

gällandedovisning rätt.av
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Som tidigare redovisats irmehåller huvudavtalet SAFmellan och LO be-
stämmelser förbjuder de bundna vidtaavtalet stridsåt-ärsom attsom av
gärder familjeföretag. Konfliktutredningen anförde det i detmot att ma-
terial hade tagits fram inte fanns något exempel på något hu-som att av
vudavtalet bundet förbund hade anklagats för ha åsido be-dessaatt satt
stämmelser. Inte heller hade den arbetsmarknadsnämnd i avta-som avses
let redovisat något fall där överträdelse bestämmelserna ihade sattsav
fråga.

Konfliktutredningen inhämtade uppgifter från de LO-förbundtre som
inte har undertecknat huvudavtalet. Av redovisningen i betänkandet av
dessa uppgifter, vilka för förbunds del betecknas bristfälliga,ett som sy-

framgå de förbunden för tiden 1980-1986 har redovisat högstatt trenes
283 genomförda blockader företag anställda, dvs. i genomsnittmot utan
färre 50 blockader år.än per

Konfliktutredningen inhämtade vidare från Statens förlikningsmannaex-
pedition material blockader mindre företag. Materialet bestodmotom av
medlingsrapporter för åren 1976-1986. I betänkandena redovisas för
denna tid 14 fall kortare referat. Av referaten framgå detgenom attsynes
i åtta fallen otvistigt företaget hade andra företagetsänatt ägareav var
och familjemedlemmardennes anställda och det i flera deatt resteran-av
de fallen tvistigt huruvida företaget hade några utomståendesex var an-
ställda.

Betänkandena innehåller avsnitt gällande vari rättspraxisrätt,ett om ge-
nomgås. På medbestämmandelagens område främstdet två frågorvar

intresserade konfliktutredningen. gällerDet dels frågan kol-som ettom
lektivavtal bindandemed verkan kan träffas mellan arbetstagarorgani-en
sation och företag anställd arbetskraft se AD 1974 16, delsett utan nr
frågan kollektivavtal kan gälla för företagets såsom anställdett ägareom
arbetstagare i detta. En fråga intresserade utredningen variannan som

månvad kollektivavtal kunde förklaras ogiltigt eller jämkas med stödett
bestämmelserna i 3 kap. avtalslagen.av
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25.2.7. Motionskrav i riksdagen efter
tillkomstmedbestämmandelagens

Sedan medbestärrunandelagen trädde i kraft år 1977 har det i riksdagen
vid upprepade tillfällen förts fram motionskrav på förbud blockadermot
stridsåtgärder vidtas småföretagare, däribland ellermotsom enmans-
familjeföretag. Under hela 1980-talet och de första åren in 1990-talet
har riksdagen varje år, förutom riksdagsåret 198081, behandlat sådana
motionskrav. Kraven har varje gång avslagits motiveringenmed detatt

varit principhar statsmakterna inte bör ingripa med lag-gängse atten
istiftning arbetsmarknadspanemas ekonomiskaanvända stridsåt-rätt att

gärder; det sak på sinsemellan utveckla ochär attparternas eget ansvar
reglertillämpa de skall gälla för den ekonomiska striden.som

25.2.8. Skrivelser tillhar lämnats översom oss

Till har det lämnats skrivelser från organisationer,mängdöveross en
myndigheter, företag och enskilda någraI dessa skrivelserpersoner. av
framställs krav reglerna stridsåtgärder eller kravöversyn av om
förbud stridsåtgärder i vissa fall. SAF sålunda i skrivelsehar anförtmot

det särskilt stridsåtgärderutmanande framstår fall då fö-bl.a.att som av
huvud inte någrahar anställda och krävtöver översynretaget en av

reglerna. Vidare har föregångare till RiksorganisationFöretagarnas i två
skrivelser krävt förbud blockader vidtas enmansfö-bl.a.ett mot motsom
retag.

25.3. Internationella konventioner

Inledning25.3.l.

Sverige har anslutit sig till två internationella konventioner innehål-som
ler stadganden rörande strejka eller vidta andra stridsåtgärder.rätten att

konventionen 1961 års europeiskaDen sociala stadga, och denärena
andra den internationella konventionen ekonomiska, sociala ochär om
kulturella rättigheter generalförsamlingFNs år 1966.antogssom av
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25.3.2. Europeiska sociala stadgan

Artikel 6 i 1961 års europeiska sociala stadga innehåller följande be-
stämmelse.

Engelsk originaltext Svensk översättning i enlig-
het med 1962175prop.

The Right Bargain Collectively F örhandlinto gsrätt

With view ensuring the effec- För säkerställato arbetstagares ocha att
tive exercise of the right bargain arbetsgivares förhandlato rätt att
collectively, Contractingthe Par- kollektivt förbinda sig de för-
ties recognise dragsslutande parterna er-- - - - - - - - -

känna - - -

4. the right workers and arbetstagarnas och arbetsgivar-to em-
ployers collective action in tillgripa kollektivato åt-rätt attcases nas
of conflicts of interest, including gärder i händelse intressekon-av
the right strike, subject obli- flikter, däri inbegripetto strejk,to om
gations that might arise of col- icke följer förpliktelserout annat av
lective previously enligt gällande kollektivavtal.agreements en-
tered into.

Bilagan till stadgan, integrerad delutgör stadgan, innehåller isom en av
fråga artikel 6 4 följande bestämmelse.om mom.
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originaltext Svensk översättning iEngelsk enlig-
1962175het med prop.

fördragsslutandeunderstood that each Contrac- Varje skallpart
insofar för sitt vidkommandeting Party äga rättegetas con-may,

of iregulate the exercise the lag reglera utövandetcemed, att av
strike by law, provided strejkrätten under förutsättningright attto

restriction that this varje inskränkning i dennafurther kanthat rättany
right be motiveras i enlighet med vad i arti-might place the canon

of Article kel 31justified under the sägs.terms
31.

framgår i stadgan angivna rättigheternaartikel 31 i stadgan det deAv att
principerna utnyttjande inte får bli föremål för inskränk-och och deras

begränsningar i fall de iningar eller andra stadgan,än utomsom anges
föreskrivnainskränkningar och begränsningar i lag ochsådana ärsom

demokratiskt samhälle för skyddanödvändiga i rät-är attett annanssom
för samhällets intresse, nationelleller frihet eller skyddatigheter sä-att

1962175allmän eller moral jämför och AUkerhet, hälsa llprop. s.
19899024 12 f..s.

FN-konventionen ekonomiska, sociala25.3.3. ochom
rättigheterkulturella

ekonomiska, socialaArtikel 8 i den internationella konventionen ochom
1966kulturella FNs generalförsamling årrättigheter antogssom av

innehåller följande bestämmelse.

Svensk översättning i enlig-Engelsk originaltext
1971125het med prop.

States Parties Konventionsstatema förpliktarThe theto present
säkerställaConvenant undertake sigto attensure - - -
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förut-strejka underdprovidedright strike,The rättend attto
i enlighetsättning denconforrnityexercised in utövasthat att

i vederbörandelagstiftningenparticular medoflaws thewith the
stat.country.

norskDansk och rätt25.4.

Inledning25.4.l.

någoninte finnasfinländskdansk, norsk ochi gällande rättDet synes nu
vidtasstridsåtgärderfackligasiktelagreglering direkt tar somsom

för innehål-skall något redogörasfamiljeföretag. Härellermot enrnans-
det här räckafinländsk kanBeträffandenorski dansk och rättlet rätt.
3 juli 1985dendomstolens i Finland domhänvisa till Högstamed att

blockadframgårff.,1986 323DomssamlingNordisk att envaravs.
så-god sed ochstridersyftet blockadenmedfår verkställas,inte motom

fackför-ansågsrättsfalleträttsordningen. Ienligtlunda klandervärtär
företag be-tvingaförsöktblockad hadeeningar attettattgenom ensom

isvarade, ha handlatlag inteföretaget enligtför vilkatala fordringar,
strid god sed.mot

Dansk25.4.2. rätt

stridsåtgär-fackligakravrättspraxis har det ställtsI dansk attettupp
också inne-kanformål. Kravetrimeligt fagligt sägasmåste hader ett

mål midler.forhold imellemrimeligtföreliggadet måstebära ett ogatt
formål betraktas denfagligtinte rimeligtstridsåtgärdenHar ett som

då bli skadestånds-kanvidtagit stridsåtgärdenharrättsstridig. Den som
för-Jan Kleineman, Renförrnögenhetsskada seskyldig bl.a. för s.k. ren

1987, 59 ff..mögenhetsskada, s.

vissa rättsfallstödmedlitteratur har Per Jacobsendansk juridiskI an-av
företag inte sysselsättermedkollektivavtaltagit krav ettatt ett som

iarbejdskraft, vartill Per Jacobsenfremmedutomstående arbetstagare
fonnålsløstmedhjälpande hustru ochinte räknardetta sammanhang är
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kravet därför inte kan stödjasatt igång konfliktsätta Perattgenom en
Jacobsen, Konflikters lovlige formål, 1976, 25 f.. Vidare Oles. anser
Hasselbalch det klartär konflikterrätt innebäratt totalatt som en
afskaerelse af enhver erhvervsudøvelse för inte lovliga; detärmotparten

i så fall tal ødelaaggelseär Ole Hasselbalch, Kollektivarbejdsretten,om
1987, 66.s.

25.4.3. Norsk rätt

År 1933 infördes i 1927 års arbeidstvistlov regler ulovlig boikott,om
den s.k. boikottloven den 6 juli 1933. Med boik0tt avsågs enav
opfordring, tilskyndelse, felles beslutning eller foranstaltningannen som
for å tvinge, skade eller straffe sikte å hindre eller vansklig-tarnoen,
gjøre eller virksomhets økonomiske samkvem med andre.en persons
Enligt reglerna boikott i anledning arbetsförhållandenvar en rätts-av
stridig bl.a. når det ikke rimelig forhold mellem den interesseer noe

skal fremmes ved boikotten den skade den vil føresom med sig.og som
Det fanns vidare särskild regel boikott rättsstridig ien attom var sam-
band med tvist mellan fackförening och arbetsgivare eller arbetsgivarför-
ening regleringen ordningen arbets- eller lönevillkorom ellerav
andra arbetsförhållanden, eller i samband med tvist krav mellan så-om
dana boikotten riktadnär arbetsgivareparter, förutommotvar som
medlemmar sin familj inte sysselsatte fler tio arbetare. Tillän familjenav
räknades, förutom make och släktingar i och nedstigande led, ocksåupp-
syskon och syskonbam og likeså besvograde. Se tillkomstennaar om
och tolkningen øvergaard,regeln Arbeidstvist- boikottloven,av og
1934, 95 ff.s.

År 1947 fördes reglerna boikott i arbeidstvistloven tillöver sär-om en
skild, fristående och allmängiltig lag, lov boikott den 5 decemberom av
1947, alltjämt i kraft se Ot. 1947är 70. Lagensom ärprp. nr sagtsom
allmängiltig och dess tillämpning inte begränsad till boikottär i anled-
ning arbetsförhållanden. Det finns således inte i lagen någonav särskild
regel boikott mindre arbetsgivare i samband med arbetstvist.om mot
Däremot har bl.a. det allmänna kravet det skall finnas noe rimeligatt
forhold mellem den interesse fremmesskal boikottenved densom og
skade den vil føre med sig förts till den lagen.översom nya
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Gällande svensk rätt25.5.

Inledning25.5.1.

till,går på, och begränsatstridsåtgärderfrågauppdrag i ärVårt attutom
vidtasstridsåtgärderförbud blockaderföreslå motmot enmans-ett som

på fredsplikts- ochgällandeRedovisningenfamiljeföretag. rätteller av
tillhärtill begränsatsmed hänsynstridsåtgärdsområdena har att avse en

frå-direkt betydelse försådant harföröversiktlig redogörelse merasom
familjeföretag.ellervidtasstridsåtgärder mot enmans-somomgan

Regeringsformen25.5.2.

förening arbetstagareregeringsformen stadgas17 §I 2 kap. samtatt av
fackligavidtagaarbetsgivareföreningarbetsgivare och äger rätt attav

riketUtlänning här ieller avtal.följer lagstridsåtgärder, annat avom
20 § första2 kap.medborgarelikställd med svenskhänseendei dettaär

stadgandet intemärkaregeringsformen. Det härstycket 8 är attatt
stridsåtgärder.vidtamöjligheterenskilda arbetstagaresberör att

fredspliktsreglerMedbestämmandelagens25.5.3. m.m.

någon frånhindrargenerella bestämmelserinte någraDet finns attsom
i prin-syften. detstridsåtgärder i fackliga Detvidta ekonomiska attanses

följer lagnågotåtgärder, intevidta sådanacip tillåtetär annatatt avom
intetillåten stridsåtgärd kanvidtar sådanträffade avtal. Deneller som en

åtgärden kanskadaskadeståndsskyldighet avseende dendrabbas somav
i brottsbalkenstraffbestämmelsema sätterförorsaka. De allmänna t.ex.

får vidtas inomför åtgärdervilkaemellertid gräns ramenyttersta somen
1982 157.strid jämför ADför facklig nren

fredsplikt följerdeninnehåller reglerMedbestämmandelagen avsomom
kollek-bundenförbjuder denkollektivavtal. Lagenträffade är ettsom av

avtalsmotpar-stridsåtgärdersyften vidtai vissa angivnativavtal motatt
kommer berörasnågrabehandlar, med undantag när-Lagen attten. som

utanför kollektivavtals-vidtasstridsåtgärderföljande, intei det sommare
intressetvist ividtas isådana stridsåtgärderförhållanden, t.ex. ensom
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syfte förmå någon inte bundenatt kollektivavtalär träffasom attav ett
sådant avtal.

Arbetsgivare och arbetstagare, bundna kollektivavtal,är får intesom av
vidta eller delta i stridsåtgärd har till ändamål påtryckning iutövasom att

rättstvist, dvs. i tvist kollektivavtals giltighet, bestånden elleretten om
innebörd ellerrätta i tvist huruvida visst förfarande strideretten mot

avtalet eller medbestämmandelagen 41 § första stycket p.. Om1 en an-
gripen i god framställer s.k. fredspliktsinvändning,part tro dvs. in-en en
vändning den omstridda tvistefråganatt rättstvist iutgör enlighetom en
med vad råder fredspliktdet till dess frågansagts, harsom nyss att av-
gjorts rättsligt. Kollektivavtalsbundna arbetsgivare och arbetstagare får
vidare inte vidta eller delta i stridsåtgärd har till ändamål åstad-som att
komma ändring i avtalet eller genomföra någon bestämmelseatt ärsom
avsedd tillämpas sedan avtalet har upphörtatt gälla 41 § förstaatt
stycket 2 och 3 p.. Arbetsgivare och arbetstagare bundnaärsom ettav
kollektivavtal organisation har slutit får inte i något fall vidtasom en
eller delta i stridsåtgärd, inte organisationen i behörig ordning harom
beslutat åtgärden. Ikollektivavtal kan det föreskrivas längreom gåen-en
de fredsplikt vad följerän medbestämmandelagens regler 4 §som av
tredje stycket. Fredspliktsreglema hindrar inte arbetstagarorganisa-en
tion från i behörig ordning besluta s.k. indrivningsblockad,att dvs.om en

blockad har till syfte utverka betalning klaren och förfallenattsom av
fordran på lön eller ersättning för utfört arbete 41 § andraannan
stycket. Beträffande utländska kollektivavtal gäller särskilda be-numera
stämmelser 42 § tredje stycket; Lex Britannia.

Fredspliktsreglema i medbestämmandelagen hindrar inte den ärsom
bunden kollektivavtal från sinett avtalsmotpart vidtaav sympati-att mot
åtgärder till förstöd någon har vidtagit lovlig stridsåtgärd. Detsom en
uppställs inte något krav den primärt vidtagna stridsåtgärdenatt skall

effektiv jämför AD 1972 19, och denvara t.ex. även själv harnr som
vidtagit lovlig stridsåtgärd någon kan hinder träffaten kol-mot utan av
lektivavtal vidta sympatiåtgärd till förstöd sin primäråtgärd.en egen

Till skillnad från vad fallet 1928med års lag kollektivavtalsom var om
innehåller medbestämmandelagens fredspliktsregler, förutom varsel-
reglerna, i avseenden bestämmelsertre gäller ickeäven kollektivav-som
talsreglerade förhållanden. För förstadet sedan år 1984är, vidtagenen
lagändring, enligt 41 § tredje stycket medbestämmandelagen vissa former
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gäl-kollektivavtal föreligger. Detförbjudnastridsåtgärder oavsett omav
förersättningellerförfallen löninnehållandearbetsgivaresler annanav

vidtagitnågon hargenerelltandra gällerFör detutfört arbete. att enom
§42 andradelta i åtgärdenfår intesåstridsåtgärd,olovlig annan

arbetstagarorganisationarbetsgivar- ellerSlutligen gällerstycket. att en
stridsåt-olovligföranledapå någotelleranordna sättfårinte annat en

på nå-understöd ellerhellerorganisation får intesådanEngärd. genom
§ stycketstridsåtgärd 42 förstavid olovligmedverkasättannatgot

gällerbestämmelsermeningen. Dessaandraoch oavsettförsta om orga-
organi-kollektivavtalsbundenkollektivavtal;bundennisationen är enav

vidta olov-frånhindra medlemförsökaskyldigdessutom attsation är att
§ första42åtgärd upphörför sådanverkaochstridsåtgärdlig attatt

iarbetsdomstolenhärmeningen. Det kantredje nämnas ettstycket att
Britannia-domen120, s.k.1989 denrättsfall ADuppmärksammat nr

eller dessmedbestämmandelagen,i §bestämmelserna 42funnithar att
syf-i vissaarbetstagarorganisationförutgjort hinder attgrunder, har en

frånsympatiåtgärdbegärastridsåtgärd, ochsjälvständigt anordnaten
kollektivavtal medbundenintearbetsgivare, avmot som varenannan,

organisationen.

kollektivavtalsbundna arbets-vidtagitsstridsåtgärd harolovligNär aven
skyldighetarbetstagarorganisationoch lokalarbetsgivarenhartagare,

ochstridsåtgärdenanledningmedöverläggningomedelbart avtaatt upp
§.43upphörstridsåtgärdenförverka attgemensamtatt

skyl-fredspliktsregler blirmedbestämmandelagensbryterDen motsom
§§.skadestånd 54 och 55allmäntekonomisktbetala såväldig att som
60 §helt falla bortned ellerskäligt,detskadeståndet kan, sättasärom

skallskadeståndsskyldighetarbetstagaresgällerNär detförsta stycket. en
kommit fram vidhar över-omständighetertillsärskild hänsyn tas som

bl.a.överläggningen, dvs.verkningarnaoch till43 §enligtläggning av
60 § andratill arbetettillbakadärefter gåtthararbetstagaren genastom

stycket.

överordnadnågonorganisation, ellerkollektivavtalsbundenHar orga-en
skadeståndstridsåtgärd, kanolovligföranlettelleranordnatnisation, en

del-harför hanarbetstagarearbetsgivare ellerenskildåläggas attinte en
sinmedfår i enlighetBestämmelsenstycket.första59 §i åtgärdentagit

denalla fall därtillämpligmening,vårenligtordalydelse,klara anses
stridsåtgärdolovligföranlett ärelleranordnatorganisation har ensom
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bunden kollektivavtal. Bestämmelsen får såledesav tillämplig iävenanses
det något teoretiska fallet olovlig stridsåtgärdatt någonen anordnasmot
eller föranleds organisation inte bundenär kollektivavtalav en som av
med den angripne väl med En arbetstagarorganisationmen kanannan.

anordna stridsåtgärd blandt.ex. nyintagna enskildaen medlemmar som
till följd regeln i 26 § medbestämmandelagen fortfarandeav bundnaär

fredsplikt grund kollektivavtalav ett organisationen inteav harsom
träffat eller bundenär eller så kan arbetsgivarorganisationav, föran-en
leda sina medlemmar vidta sådan olovligatt stridsåtgärden isom avses
41 § tredje stycket medbestämmandelagen innehållande förfallen lönav

oorganiserade arbetstagare.mot Frågan har i dagsläget inte så aktu-stor
alitet, den kan få betydelsestörre medbestärnrnandelagensmen om
fredspliktsregler kompletteras med bestämmelser förbjuder stridsåt-som
gärder vidtas utanför kollektivavtalsregleradesom förhållanden mot t.ex.

eller familjeföretag.enmans-

I mål skadestånd för arbetstagares deltagandeom i olovlig stridsåtgärden
fortfarande pågår skall domstolen,som den finner åtgärden olovlig,om

så möjligt åläggasnart arbetstagarna återgåsom till arbetet.att

I mål vari medbestämmandelagens fredsplikts- eller skadeståndsregler
skall tillämpas gäller lagen 1974371 rättegången i arbetstvister,om ar-
betstvistlagen 63 § medbestämmandelagen. Arbetstvistlagen tillämpas
på rättegången i tvister kollektivavtal och andra tvisterom rörande för-
hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, arbetstvister l kap. §l
första stycket arbetstvistlagen. Arbetsdomstolen skall första, ochsom
enda, domstol och tvisteravgörata väcks organisationupp ellersom av

arbetsgivare påstår han självav har slutit kollektivavtalattsom med
svaranden eller med någon AD 1989 130, måletannan; gällerse nr om
bl.a. arbetstvist i medbestämmandelagen 2 kap.som l §avses första
stycket arbetstvistlagen. Sådana arbetstvister inte skall direktsom tas upp
i arbetsdomstolen skall och tingsrätttas avgöras 2 kap. 1 § förstaupp av
stycket arbetstvistlagen. Tingsrättens avgörande kan sedan överklagas till
arbetsdomstolen 2 kap. 3 § första stycket arbetstvistlagen. Enligt en
nyligen vidtagen lagändring arbetsdomstolenär emellertid alltid behörig

första domstolatt ochsom tvistta avgöra stridsåtgärd 2 kap.upp om
§ fjärdel Ävenstycket arbetstvistlagen. oorganiserad arbetsgivare,en

inte själv har slutit något kollektivavtal,som kan således alltidnumera
direkt till arbetsdomstolen med tvist stridsåtgärd.en om
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fullgörelse med anledningnågonskadestånd ellerTalan av enannanom
månader från detinommåste alltid väckasstridsåtgärdolovlig atttre

medbestärmnandelagem; inte talanväcks67 §avslutatsstridsåtgärden
medbestämrnandela-68 §talan förloradtilltid,inom denna rättenär

strid ellervidtagits i lagstridsåtgärd harhuruvidagen. I tvister moten
sådan åtgärd behöverpåföljd föri tvisterkollektivavtal och parternaom

Överläggningsskyldig-vid domstol.talan väckstvisteförhandla innaninte
i princip hamåste däremot§ medbestämrnandelagenenligt 43heten

någotfår tvistendomstol sätt äninnanfullgjorts pröva ettarmat genom
§ arbetstvistlagen.4 kap. 7förordnandeinterimistiskt

ytterli-bestämmelserfinns i 3 kap.offentlig anställningI lagen somom
omfattas lagen och derasför demstridsrätteninskränker or-avsomgare

består ii arbetekan här räckaganisationer. Det nämna attatt myn-som
nödvändigt föroundgängligendighetsutövning, eller är att genom-som

påvidtas grundstridsåtgärd intemyndighetsutövning, fårföra annatav
omfattassådana arbetstagarearbetsgivare ochmellanförhållandetän som

arbetstagarorganisa-§, ochoffentlig anställning 3 kap. 1lagen omav
stridsåtgärdotillåtensådanmedverka vidföranleda ellerfår intetion en

sympatiåtgärder tillförbjuder såledesBestämmelsen4 §.3 kap. t.ex.
LOA-familjeföretag.ellerblockad vidtasförstöd mot emnans-somen

SOUstatsanställdaregler förbetänkandet Enklarehar iutredningen
anställning skalloffentlignuvarande lagen199260 föreslagit denatt om
i 3 lagenvarvid reglerna kap.medlagersättas samma nanm,av en ny

till la-föras denoförändradeanställning skall i sakoffentlig över nyaom
gen.

intevidtar stridsâtgärd,kan vidare den ärDet nämnas att somensom
striderfredspliktsreglermedbestämrnandelagensolovlig enligt sommen

för förenings-skadeståndkan ådömasföreningsrättsregler,lagensmot
skyddbereda visstsåledesFöreningsrättsreglema kanrättsbrottet. ett

emellertid intereglerna skyddarnuvarandestridsåtgärder. Deäven mot
förening.utanförstådvs.negativa föreningsrätten,den s.k. rätten att en

föreningsrät-bl.a. den negativaför utredatillsättsEn utredning har attnu
dir. 1991119.l99201],rättighetskommittén [JuFri- ochten

familjeföre-framgår ellerredovisningentidigareAv den ettatt enmans-
stridsåt-utsträckning skyddaskollektivavtal, islutithar motstortag, som

träffade kollektivav-fredsplikt följer detdengärder grund avsomav
i principslutit kollektivavtal, kan detföretag inte harOm sådanttalet. ett
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bli för stridsåtgärder från arbetstagarorganisationutsatt vill träffaen som
kollektivavtal företaget;med sådanaett stridsåtgärder inte olovligaär en-

ligt medbestämmandelagens fredspliktsregler. Företaget kan då också
drabbas kännbara sympatiåtgärder vidtas till stöd förav organisatio-som

krav kollektivavtal; det i kollektivavtalsregleradeär ävennens förhål-
landen i princip tillåtet vidta sympatiåtgärder till stöd föratt iparten en
lovlig primärkonflikt. Företaget kan i princip inte med framgång kräva
skadestånd för de lovliga stridsåtgärdemas skadeverkningar se
NJA 1925 85, 1932 B 151 och 1935 300; redogörelses. förs. en om-
ständigheterna i 1932 års notisfall finns i SOU 193336 94 ff.. Om fö-s.

efter för stridsåtgärdemaretaget och träffar begärt kollektivavtal,ger
blir avtalet på visst gällandesätt med kollektivavtals verkningarett trots

företaget inte har några anställda seatt AD 1974 16. Företaget harnr
också små utsikter med framgång gällandeatt göra kollektivavtaletatt är
ogiltigt med hänsyn till de stridsåtgärder har föregått avtalets in-som
gående se AD 1934 142 och vidare redovisningent.ex. arbetsdom-nr av
stolens rättspraxis i SOU 198849 213 ff..s.

Här skall slutligen huvudavtaletnämnas mellan SAF och LOatt fak-rent
tiskt familjeföretag effektivt indirekt skyddger ett stridsåtgär-men mot
der se avsnitt 25.2.4.. Samtliga LO-förbund bundna hu-ärutom tre av
vudavtalet. Regleringen i lagen offentlig anställning innebär ocksåom ett
effektivt skydd för familjeföretag drabbas sympatiåtgärder imot att deav
fall i lagen. På betydande del densom svenskaavses arbetsmarkna-en av
den finns således redan regler effektivt skyddar familjeföretagsom mot
stridsåtgärder.

25.5.4. Olika företagsformer och delägarnas arbete i
företaget

I konfliktutredningens betänkande SOU 198849 finns 235 följan-s.
de sammanfattande beskrivning de olika företagsforrner före-av som
kommer.

Som arbetsgivare kan uppträda både fysiska juridiskaoch Fysiskapersoner.driver rörelse kan detgörapersoner eller isom kompanjonskapensamma
med eller flera andra. I sismärrmdafall föreligger enkelten bolag. Somju-ett
ridiska kan arbetsgivareuppträdahandelsbolag, kommanditbo-personer som
lag speciellär handelsbolag,aktiebolag,som ekonomiskatyp förening-en av

ideella föreningar och stiftelser.ar,
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delägarnaverksamhet det avtalassociations ärGrundläggande för somen uttrycksoch enkla bolaghandelsbolaglagenIdenna.träffar inbördes omom underskyldigheterochrättigheterinbördesbolagsmännenssåpådetta sättatt
bestämmelseraktiebolagslagenavtal. Ibeståndbestämsbolagets gesgenom
teckningenblandreglerarbolagsordningochstiftelseurkund annat avsomom uttryckerstadgarnadetföreningarekonomiska ärlagenaktier. I somom Stiftelsen intarföreningar.ideellagällerdetsammaochsamverkansavtalet en

mellanför samverkanassociationden intetill vida utgörsärställning så att en
förmögenhettillhandahållenstiftarnaellerstiftarenharmedlemmar utan en av

ändamål.for visstanvändasskallsom
innehållanormaltbrukarbolagenklahandelsbolag ochBolagsavtalet i

emellanfördelningen demochinsatserdelägarnasstorlekenuppgifter avom tillförhållandeförlust iochvinstfördelasVanligenförlust.ochvinstav ansvariga förpersonligendelägarnabolagsådanastorlek. I ärinsatsemas
huvuddelägarnabarakommanditbolag hargällerNär detskulder.rörelsens

förpersonligenintekommanditdelägamamedansådant svararansvar,ett och ideellaföreningarekonomiskaaktiebolag,Förskulder.bolagets
hardelägaredärdvskommanditdelägare,forgäller detsammaföreningar som

skulder.för rörelsensinget ansvar
länsvis fördaregistrering i detbestämmelserfinnshandelsregisterlagenl om
förening ochideellhandelsbolag,näringsidkare,enskildahandelsregistret av börjarbolagetregistrering innanskyldigt sökaHandelsbolag ärstiftelse. att

ideellenkelt bolag,näringsidkare,enskildgällerverksamhet. Detsammasin
Regis-bokföringslagen.enligtbokforingspliktigstiftelseförening och ärsom villkordock ingetstiftelseförening och utgörideellhandelsbolag,trering av blirSådanjuridiskuppträdaskall kunnadessa personför person.somatt

föreningideellträffats ochbolagsavtal atthandelsbolag genomattgenom vanligenstiftarnajuridiskblirStiftelseantagits. attstadgar genomperson - föranvändasegendomelleranslåreller attgåva testamente pengargenom - föreningarekonomiskaoch lagenaktiebolagslagenEnligtändamål.visst om
blir juri-föreningekonomiskochAktiebolagförhållandet.detgäller motsatta
for riketintas i detförraregistrering, deförst attdisk genomgenomperson uppföras i detoch deaktiebolagsregistret attgenomsenaregemensamma firmorföretagsforrnernasolikaDeföreningsregistret.fördalänsvis
register.i aktuelltsamtidigt företagetpå begäranregistreras upptassom

stiftelserliksomsålundakanföreningarideellaHandelsbolag och -- domstolinföruppträdaochskyldigheterikläda sigochrättigheterförvärva
fårekonomiska föreningarochaktiebolagmedanregistrering,föreredan

Enklaregistreringen.handlingsförmåga försträttsligrättskapacitetoch genom
fysiskadeuppträdamåstejuridiskaingabolag är utan genompersoner

demeller fleradär kansamverkan.Delägarnaiarbetar avengepersonersom
bolaget.företrädafullmakt att

företag kanidelägaremånfrågan i vadgäller ett somNär det ansesen
omfat-betänkandei sittkonfliktutredningenredovisaranställd i detta, en

sammanfat-sin analysrättspraxis. Iarbetsdomstolensgenomgångtande av
239.198849SOUföljandepårättslägetutredningen sätt s.tar

hafträttsfallflertalredogörelsenitidigareframgår den attAD har ettavsom samtidigtbetraktasföretag kanidelägarefrågantillställning ett somom enta ekonomiskaaktiebolag,entydiga i frågahäri detta. Domarna äranställd om
såvittkommanditbolag, deochföreningarideellaföreningar, avsersenare

iaktier eller andelaromständigheten ägerDenkommanditdelägama. att man
anställdsamtidigt kanintehindrarassociationerdessa varaatt mantyper av
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hos företaget på villkor övriga anställda. Intesamma ärsom ensom man sty-relseledamoti aktiebolag förändras bilden i princip.ett

Förklaringen till bedömningen här delägarnaär inte personligenatt som svavför företagetsskulder inte ha tillräcklig anknytningrar till företagetsrollanses
arbetsgivare.som

Annorlunda förhåller det sig med handelsbolag och enkla bolag i vilka del-
ägarna personligenär ansvariga för rörelsens förbindelser. Beträffande han-
delsbolag har AD slagit fast såvida skenavtal inte visats föreligga delägareatt
samtidigt bolagsman inte kan påatt grundsom arbetsavtalvara ansessom avanställd hos delägareeller bolaget. När det gäller enkla bolag har dom-annan
stolens prövning i allmänhet frågan huruvida den uppgivne kompanjo-avsett

varit delägareeller anställd, dvs skenavtalförelegat ellernen bolagsavtaletom
i fall inte varit tillfyllest för konstitueravart delägarskap. Särskiltatt vad
angår enkla bolag har domstolen förebragt utredning sig iansett storutsträckning kunna konstatera verkligt bolagsförhållandeinte förelegat.att

Som har framgått vad anförts kan näringsidkare välja mellanav som en
flera olika företagsforrner. Om den företagäger självsom ettensam ar-
betar i rörelsen, kan han vid vissa företagsformer bli betrakta såsomatt
anställd i förhållande till företaget. Hade han i stället valt före-en annan
tagsform, skulle han ha kunnat arbeta i företaget på precis sättsamma

bli betraktad anställd.utan att som

överväganden2 5.6 förslagoch
.

25.6.1. Inledning

I konfliktutredningens betänkande har fenomenet stridsåtgärder små-mot
företag beskrivits följande SOU 198849sätt 149.s.

Företag andra anställda familjemedlemmaränutan och andra anhöriga eller
med endast fåtal utomståendeanställda bedriver oftaett sin verksamhet utanbundna kollektivavtal.att När arbetstagarförbundvara av anspråkgörett
kollektivavtal vid sådantföretag och tillgriper stridsåtgärderett i syfte fåatt ettavtal till ståndväcker åtgärdernainte sällan uppmärksamhet i massmedierna.
Särskilt detta falletär företagetnär inte har några utomstående arbetstagare
anställdaeller sådananär anställda oorganiseradeär och inte heller önskar or-ganisera sig för få stöd fackförening. I dessafallatt ställs principiellaav en
frågor sin Det angripna företaget åberoparspets. gärna tillrätten inte-egengritet och bristande legitimitet hos motståndaren för Men ocksåangreppet.tredje kommer i blickpunkten. Eftersom stridsåtgärderman riktas direktsomföretaget sällan får någon effekt-mot de arbetar där inte bereddaärsom attlägga arbetet fordras sympatiåtgiirder riktade andra företagner där detmot-finns organiserade arbetstagare bereddaär blockadåtgärdersom att genomstödja den i och för sig verkningslösa primäråtgärden. Stridsåtgärder motsmåföretag betecknasdärför i dagligt tal blockader - - -
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vidtas familjeföre-stridsåtgärderviktiga falletpraktisktDet motsomav
träffa kollektivavtali syfteåtgärden vidtassåledes det ettär attatttag

primära stridsåtgärden,karakteristiskt denocksåDetmed företaget. är att
ringa ingen effekt på detvanligen har elleranställningsblockad,t.ex. en

primäråtgärden kombineras medförstföretaget. Detangripna är när
Konflik-bli verkligt effektiv och kännbar.kansympatiåtgärder densom

tredjefamiljeföretagetdå inte baradrabbar ävenutan man, somten
kollektivavtalsbunden.undantagslöst redan ärnästan

utgångspunkterAllmänna25.6.2.

familjeföretagberedafredspliktsregler fårMedbestämmandelagens anses
tillräckligt effektivt skyddträffat kollektivavtalredan har motettettsom

arbetstagarorganisationsida. Närfrån avtalsmotpartensstridsåtgärder en
och dennesi vilket bara företagarenföretagkollektivavtal medkräver ett

lagfäst skyddfamiljeföretagetsaknar dockfamiljemedlemmar arbetar ett
rimligtdet intei våra direktiv kanSåsom antydsstridsåtgärder. ansesmot

familje-stridsåtgärderarbetstagarorganisation får anordna mot ettatt en
förening medåtgärden iskadeverkningaromfattandemed deföretag som

medföra för företagetför den kanvidtas till stödsympatiåtgärderde som
i prakti-kollektivavtaluppnåsyftetför tredjeoch när är att ett somman,

fö-för någon utanförarbetsvillkorenreglerainte direktken kommer att
fylla någotkan intesådan stridsåtgärdfamilj. En ansesretagarens egen

principii dansk där detjämför förhållandenarimligt fackligt syfte rätt,
formål, och den tyskafagligthar rimeligtstridsåtgärderkrävs ettatt

Fö-mål och medel.proportionalitet mellanochläran socialadekvansom
inblandning från arbetsta-anspråkberättigathar att utanretaget ett

relationer och förhållandeninbördesfå vilkagarorganisationer bestämma
arbetar i företaget. In-mellan familjemedlemmarskall råda de somsom

avtalsenligakollektivavtal ochgällandeföretaget har t.ex.etttresset attav
utomstående,någonanställatill önskarförsäkringar den dag det äventyrs

förstridsåtgärderintrångskada och det utgörkan inte denuppväga som
utomståendenågoninte haråtgärden vidtas faktisktföretag närett som

utomstående bör å andranågonföretaget anställerarbetstagare. Så snart
stridsåtgärder i princip tillåma.sidan vara

Även familjeföretagmåste orimligtdet generellt att ettanses varaom
för stridsåt-bliutomstående kaninte någon arbetstagarehar utsattsom

arbetstagarorgani-harsyfte kollektivavtal,vidtas i träffagärder attsom
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sationema befogat intresse deras medlemmar inteett anställningattav tar
i företag innan anställningsvillkoren harett reglerats kollektiv-ettgenom
avtal. Det kan därför inte orimligt anställningsblockad vidtasattanses en

familjeföretag inte har några utomståendemot ett arbetstagare. Ensom
sådan blockad innebär organisationens medlemmar,att och kanskeegna

andra, inteäven anställning hos företaget. Blockadenatt tauppmanas
torde inte medföra några beaktansvärda olägenheter för familje-mera ett
företag inte anställa någon utomstående, ochatt företagetsom avser om
skulle anställa någon utomstående, bör det inte längre beredassagtsom
skydd stridsåtgärder.mot

En sådan lagregel förbud stridsåtgärder vidtas familje-motom motsom
företag vi har föreslå bör lämpligen kunna placeras iatt anslutningsom
till medbestämmandelagens fredspliktsregler. Det bör dock understrykas

fredspliktsreglema i princip bara gäller för kollektivavtalsregleradeatt
förhållanden. De behandlar fredspliktden följer träffade kollek-som av
tivavtal. Reglerna syftar i första till skydda träffade kollektiv-rummet att
avtal med stridsåtgärder. En sådan förbudsregelmot vi harangrepp som

föreslå karaktär.är Den måsteatt tillämplig i situationerav en annan vara
där kollektivavtal inte gäller och där syftet med stridsåtgärden justär att
uppnå kollektivavtal. Det inte någon regelett är fredsplikt utanom en re-
gel förbud stridsåtgärder i vissa fall. Regeln syftar tillmot beredaom att

viss kategori företag skydd stridsåtgärder.en ett motav

En förbudsregel åsyftat slag ingrepp i denutgör utanförrättav ett att
kollektivavtalsreglerade förhållanden vidta ekonomiska stridsåtgärder

sedan gammalt har varit grundprincip i svensk arbetsrätt.som Denen ut-
också inskränkninggör den grundlagsfästa vidtaen rättenav numera att

stridsåtgärder. En förbudsregel åsyftad innebörd principielltärav av
slag de regler iän dag finns i medbestämmandelagensannat freds-som

pliktsavsnitt, och vårt uppdrag begränsat till föreslåär förbudsre-att en
gel; uppdraget omfattar inte någon allmän medbestämmande-översyn av
lagens fredspliktsregler. Av dessa skäl har vi kommit fram till för-att
budsregeln inte bör vidare tillämpningsområde vadett änges ärsom
nödvändigt för bereda åsyftade företag effektivtatt skydd strids-ett mot
åtgärder framstår orimliga med hänsyn till de resultatsom som som
eftersträvas.

Det praktiskt viktiga fallet stridsåtgärder vidtas familjeföre-av motsom
stridsåtgärderutgörs vidtas i syftetag träffa kollektivavtalav attsom ett



eller familjeföretag199332 Blockader 743SOU mot enmans-

vidtas till för sådanaoch sympatiåtgärder stödmed företaget- strä-som
anförts förbudsregeln inteenlighet med vad tidigarevanden. I attsom om

förbuds-tillämpningsområde nödvändigt vividarebör än attett anserges
stridsåtgärder vidtas i syfteregeln tillbör begränsas attatt avse som

sympatiåtgärder vidtas till stöd för sådanaträffa kollektivavtal och som
Även således i mån övrigafamiljeföretag skullesträvanden. samma som

politisk demonstrationsstrejk ellerdrabbas kortföretag kunna t.ex.av en
primärkonflikt.vidtas till för i lovligsympatiåtgärder stöd part ensom

familjeföretaget ochåtgärder riktas nämligen inte direktSådana mot av-
företaget. framstår därför inte orimligtförhållanden utanför Det somser

företagfamiljeföretag i mån alla andra eller medborgareatt somsamma
företaget.konflikter inte i första hand Av vaddrabbaskan rörsomav

vidtasockså s.k. indrivningsblockadanförts följer att moten somsom nu
betalning förfallenfamiljeföretag i syfte utverka klar och lönattett av

företagetutfört hänför sig till tid dåeller ersättning för arbeteannan som
bör tillåten.hade utomstående arbetstagare vara

stridsåtgärder vidtas eller familjefö-Eftersom primära mot enmans-som
kollektivavtal i praktiken oftast verkningslösa ochför träffa ärretag att

sympatiåtgärdgenomförs på papperet, bör varje stridsåtgärdbara
någon i sådan tvist otillåten.vidtas för stödja Föratt vara sympa-som en

inte någontiåtgärdens det i detta fall således krävasolovlighet bör att
vidtagit primär stridsåtgärd. Andra stridsåtgärderfaktiskt har än an-en

ibör huvud inte få vidtas samband medställningsblockader över taget
familjefö-tvister träffande kollektivavtal med ellerav enmans-som avser

retag.

företagI våra direktiv talas det blockader vidtas mot utanom som an-
vanligaste kategorin stridsåtgärderställda och familjeföretag. Denmot av

vidtas företag torde onekligen olika former block-dessamot vara avsom
formerader. Tenninologin inte entydig det gäller olikadock närär av

risken för för-stridsåtgärder. Med hänsyn härtill och med beaktande av
tillgripa formerkringgå förbudsregel fackli-sök att attgenom nya aven

princip omfatta formerstridsmedel, förbudsregeln i allabörga av
anförtsstridsåtgärder. I enlighet med vad förut bör dock i behörigsom

från förbudet.ordning beslutade anställningsblockader undantagnavara

familjeföretagMan kan i fråga inte skulle kunna erbjudassätta ettom
effektivt stridsåtgärder verkligen har effekt ochskydd de ärmot som

sympatiåtgärder.förbjuder En sådankännbara regel baragenom en som
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regel skulle lämpligen kunna inordnas i medbestämmandelagens freds-
pliktssystem inför femte § förstapunkt i 41 stycketattgenom man en av
innebörd stridsåtgärd inte får vidtas den har till ändamål stödjaatt attom
någon i tvist träffa kollektivavtal familjeföretag.med Regelnatt ettom
skulle således inte innebära någon inskränkningdirekt i den för svensk
arbetsrätt grundläggande principen stridsåtgärder får vidtas föratt att
uppnå kollektivavtalsreglering tidigare oreglerade förhållanden.en av
Regeln skulle också enkel inordna i medbestämmandelagensattvara nu-

fredspliktssystem.varande De primära stridsåtgärder vidtas motsom
familjeföretag i syfte uppnå kollektivavtal, vanligtvis anställnings-att
blockad, oftast inte verkningsfulla eller kännbaraär för företaget,ens

inte har och ofta inte heller skaffa utomstående arbetsta-attsom avser
självaredan blockadförklaringen kan emellertid medföra visst obe-gare;

hag för företagaren och den kan också åberopas företaget i vissamot
sammanhang, vid konkurrens arbete. Det förstdock denärt.ex. närom
verkningslösa primäråtgärden förenas med sympatiåtgärder, vidtas isom
kollektivavtalsreglerade förhållanden där det finns anställda ärsom or-
ganiserade, åtgärderna blir verkligt kännbara och kan få betydandesom
skadeverkningar för familjeföretaget föroch tredje Genom för-attman.
bjuda bara de kännbara verkningsfullaoch sympatiåtgärdema skulle man
troligen i praktiken kunna uppnå de primära verkningslösaävenatt
stridsåtgärdema, vidtas på papperet, också upphör. Den intesom som
själv har möjlighet anordna verkningsfulla åtgärder för uppnå sinaatt att
syften inteoch heller kan räkna med stöd från någon i formannan av
verkningsfulla åtgärder, väljer för det inte sig in iattmestanog ge en

strid i stället söka fredligaandra, för uppnå sinaöppen vägarutan att att
syften.

Vi har emellertid fått i föreslåuppdrag förbud blockaderatt ett mot som
vidtas eller familjeföretag, varmed får förstås såväl denmot enmans-
verkningslösa primäråtgärden de verkningsfulla sympatiåtgärdema.som

följandeDen framställningen inriktas därför på förslag till för-ett en
budsregel sådan innebörd.av

från25.6.3. Vilka företag fredadebör vara
stridsåtgärder

Som har framgått 25.5.4.vad anförts i avsnitt kan näringsid-av som en
kare välja mellan flera olika företagsformer för sin rörelse. Hans val kan
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betydelse för han själv betraktas arbetstagareanställd i före-om som
familjeföretagBegreppen och inte entydiga, deärtaget. enmans- men

på någon drivertorde syfta företag helt eller tillsammans medsom ensam
bara familjemedlemmar i vilken form företaget bedrivs. Det finnsoavsett
inte några sakliga för vid konstruktionenheller skäl förbudsre-att av en
gel fästa avgörande vikt vid vilken företagsform familjeföretaget harsom
valt använda.att

företag inte någonEtt har arbetstagare bör tvekan omfattasutansom av
förbudsregeln. Det kan gälla aktiebolag, ekonomiska ideellaoch för-
eningar stiftelser där ingen Men detarbetar. kan också gälla han-samt

rörelsedelsbolag, enkla bolag och bedrivs enskild firma i vilkasom som
företagets eller delägarebara arbetar; eller delägareägare ägare anses

i princip intenämligen dessa fall i anställda arbetstagare i företa-som
get.

Likaså bör företag i vilket bara företagets ende arbetstagareägare ärett
omfattas förbudsregeln. då frågaDet äkta enmansföretag.är ettav om
Även företag i företagetsvilket bara ende eller dennes familje-ägareett
medlemmar arbetstagare bör omfattas förbudsregelnär av
familjeföretag. Eftersom det kan bero på valet företagsform äga-av om

skall betraktas anställd arbetstagare i företaget, intebör detren som
krävas denne skall arbetstagare i företagetanställd jämte famil-att vara
jemedlemmama.

Ärföretag fleraEtt kan ha delägare. det bara medlemmar av samma
familj del i företag, företaget såsombör äkta familjeföre-äger ett ettsom

omfattas förbudsregeln. Detta bör gälla bara någon elleräventag av om
några familjemedlemmar arbetstagare eller i företaget.arbetarär

Om det i företag finns flera delägare, inte medlemmarärett som av
familj, inte frågadet längre renodlat familjeföretag. Detär ettsamma om

kan finnas många, kanske hundratals, delägare i och företagett samma
olikaoch dessa delägare kan ha andelar och intressen i företaget. Några

delägare arbeta i företaget,kan medan andra kanske bara deltagithar med
kapitalinsats. Det kan fråga så vitt skilda förhållanden i dessavara om
flerrnansföretag intedet bör komma i fråga föra ingenerellt dematt att
under regel familjeföretageller baraävenen som avser enmans- om
medlemmar de olika familjerdelägamas arbetstagare i företaget.ärav
Däremot skulle det kunna diskuteras i detta sammanhang bereda skyddatt
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mindre flermansföretag med bara några delägare eller delägarfamil-
jer. Regler härom skulle dock bli ganska komplicerade. Den som ensam

företag bör nämligen inte kunna kringgåäger reglernaett attgenom
överlåta, kanske gratis, någon liten del i företaget till någon annan som

villhan anställa och därmed kunna anställa hela den delägarens familjnye
och ändå beredas skydd stridsåtgärder. Det torde därför behövasmot
regler varje delägare eller delägarfamilj måste ha väsentligattom en an-
del eller betydande inflytande i företaget. Man skulle här kunna tänkaett
sig två olika former regler. Dels skulle kunna ha regelav attman en om
varje delägare skall ha lika andel i företaget eller varje delägare måsteatt

minst vissha kvotdel i företaget, dels skulle kunna haen man en mera
allmän regel bara talade väsentlig andel eller betydandeettsom om en
inflytande i företaget och överlåta rättstillämpningen preci-närmareatt

innehållet i regeln. Sådana strikta regler i det förstasera mera som avses
fallet skulle svåra utforma på rättvist och konsekvent ochatt sättettvara
de skulle lätt kunna slå slumpmässigt och dessutom inbjuda till kringgåen-
deförsök. Härtill kommer lagstiftningen med sådana regler skulleatt ge
försteg företag har sina ägarförhållanden anordnade visst sätt,som
vilket skulle kunna näringsidkare icke önskvärt och inne-styra sättett
bära näringslivet i praktiken blev mindre flexibelt och fick svårareatt att

sig till förhållanden. En allmän regel i enlighet med detanpassa nya mera
andra alternativet skulle å andra sidan föra sigmed betydande rätts-en
osäkerhet enligt vår mening inte fördelarna sådanmeduppvägersom en

Ägarförhållandenaregel. kan anordnade mängd olika ochsättvara en
det skulle inte lätt med någon säkerhet i förväg bedöma hurattvara en
domstol skulle ställa sig till den eller andra ägarkonstellationen. Sär-ena
skilt regler gäller stridsåtgärder bör enkla tillämpa iochattsom vara
lagtexten klara anvisningar förbjudet.vad Med beaktandeärge om som

stannatlvidvad anförts har vi inte i detta sammanhang föreslåattav som
någon regel erbjuder flermansföretag inte renodlade familje-ärsom som
företag förstärkt skydd stridsåtgärder. Förbudsregeln såledesbörett mot

förutom företag inte har någon arbetstagare skydda barasom rena- -
familjeföretag, dvs. företag och familjägs och i vilketsom av en samma
bara medlemmar denna familj arbetstagare.ärav

När det gäller stiftelser får vad här har och delägareägaresagtssom om
tillämpligt den eller de har skjutit till stiftelseför-anses personer som

mögenheten.
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När det sedan gäller frågan vilka i förevarandeom personer som sam-
manhang bör betraktas medlemmar och familj kan föl-som av en samma
jande Inom arbetsrätten harsägas. sedan gammalt i huvudsakanvänts ett
enhetligt familjebegrepp, härröra från stadgande iytterstsom ettsynes
1912 års arbetarskyddslag jämför AD 1982 135 ocht.ex. nr prop.
197029 42. Uttryck medlem arbetsgivarens familj har sedans. som av
länge för från tillämpningenanvänts arbetsrättslig lagstiftningatt av un-
danta arbetsgivarens familjemedlemmar. Utvecklingen har dock gått där-
hän undantagen för familjemedlemmar iatt utsträckning harstor ut-

lagtexten jämförmönstrats l9767790 152 och Pert.ex.ur prop. s.
Stjemquist, Vilken betydelse har arbetsmiljölagens regler ensamfö-om
retagare i Perspektiv på arbetsrätten, 1983, 329 ff.. Det gällers. t.ex.
på arbetarskydds-, arbetstids- och semesterområdena. I vissa lagar och
förordningar på arbetsrättens område finns familjebegreppet dock allt-
jämt kvar se §1 anställningsskyddslagen, § lagen1 [l970z493] om ar-
betstid i husligt arbete, 2 § sjöarbetstidslagen [1970lO5], 2 §m.m. ar-
betstidsförordningen [l982901], 3 § lagen [l976l57] skyldighet förom
arbetsgivare anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingenatt
och 15 § arbetsmiljöförordningen [l977l166].

Det använda familjebegreppet kan innebära följande sesägas t.ex.
NJA 1913 224 1973129 230, 1971107 142, 1970150s. prop. s. s.

44 197029 1970542, 127 och AD 1982 135, 1975 42,s. s. s. nr nr
1979 145, 1992 84 och 1993 57. Det har familjebe-nr nr ansetts attnr

bör tämligen vidsträckt tolkning. Till familjemedlemmargreppet ges en
hänförs sålunda såväl make och släktingar i och nedstiganderätt ledupp-

avlägsnare släktingar -inklusive fosterbam, myndlingar ochsom styv-
bam AD 1979 145 lever i bo eller i hus-nr som gemensamt samma-
håll. Kravet på sammanboende eller hushåll gäller inte förgemensamt
make och släktingar i och nedstigande ledrätt AD 1982 135 ochupp- nr
1992 84, medan det däremot gäller för syskon AD 1975 42.nr t.ex. nr

förarbetenaI till lagar har med hänvisning till 65 § kommunal-ett par
skattelagen med make kan vissaunder förutsättningar jämstäl-angetts att
las vilkenmed arbetsgivaren eller levermotsvarande tillsammansperson
se 19705 127 och 197029 50. Av det nämnda lagrummetprop. s. s.
framgår i kommunalskattelagen jämställs med makaratt personer som

gifta lever tillsammans, de tidigare harutan varit giftaatt medvara om
varandra eller de har eller har haft bam.om gemensamma
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i förevarande sammanhanganledningmening finns detEnligt vår att an-
vill dockfamiljebegreppet inom arbetsrätten. Vitill det hävdvunnaknyta

har kommit dithäninom bl.a. familjerättenutvecklingentillägga attatt nu
jämställa med makevidare härsambo bör oavsettattutan sam-omvara
varandra eller har bam.varit gifta medtidigare harboma gemensamma

beträffande så-sambor skall1987813 homosexuellaEnligt lagen om
Ibestämmelser övriga sambor.radtillämpasdana sambor som avseren

vi föreslå beredaförbudsregel harhärmed bör denenlighet ävenattsom
homosexuella samborvilket och drivsföretagskydd åt ägs utanett av

anställda.utomstående

Ägar- stgidsåtgärd haranställningsförhållanden ändras sedankaneller en
förstförändringar inträffar sedanSådanaeller inletts.varslats ensom

på bedömningeninte få inverkastridsåtgärd aktualiserats börhar av en
stridsåtgärd väl gång varslatsHar lovligstridsåtgärds lovlighet. enen

sympatiåtgärderfullföljas eller utvidgas medfåeller inletts, bör den utan
låta utomståendesväljerangripna företagethinder det attt.ex.att enav

ägarförhållanden. Harförändrar sina internaelleranställning upphöra
stridsåtgärdema aktualise-utomstående arbetstagarehaftföretaget nären

framtidenför företaget i kanpresumtionföreliggerrades, ävenatten
då inte orimligtutomstående, och det kannågonanställakomma att anses

kol-utvidgas i syfte uppnåfår fortsättas ellerstridsåtgärdema att ettatt
stridsåtgärdereller inleddaföretaget. Redan varsladelektivavtal med som

inte bli olov-säsongsanställning bör sålundatillämparföretagberör som
säsongsanställda slutar.på och deliga bara grund säsongenattav

mån företag någrafrågan i vad harHär skall slutligen betonas ettatt ar-
i företaget fårskall delägarevilkabetstagare och avgörasanses somsom

för vårai avsnitt redogjortenligt allmänna regler. Vi har övervägan-
framgått anförts iSom vadi fråga arbetstagarbegreppet.den somavom

praxis exempel påvidare i arbetsdomstolensavsnitt 25.5.4. finns det att
skenavtalbolagsavtal har bedömtshar påståttsvad utgöra ettett varasom

konstituera delägarskap.i fall inte tillräckligt föreller attvart

sigförbudsregeln rikta25.6.4. Mot börvem

i § riktar sig enskildafredspliktsregler 41Medbestämmandelagens mot
ikollektivavtalsbundna arbetsgivare och arbetstagare. Det dessaär som

vidta eller delta i stridsåtgärder.förbjuds i vissa angivna syftenlagen att
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Organisationemas för fredsplikten regleras i bl.a. 42 § medbe-ansvar
stämmandelagen. Dessa får inte anordna eller något föranle-sättannat
da olovlig stridsåtgärd inteoch heller understöd eller någotgenom

medverka vid sådan åtgärd.sätt De nämnda reglernaannat organi-nu om
sationemas gäller kollektivavtal föreligger.oavsettansvar om

Man skulle kunna fråga sig förbudsregeln bör rikta sig i förstanu om
hand de enskilda arbetstagarna eller det tillräckligtmot arbets-är attom
tagarorganisationer förbjuds föranleda och medverka vid här avseddaatt
stridsåtgärder. När det gäller stridsåtgärder vidtas familjeföre-motsom

torde det nämligen undantagslöst fråganästantag åtgärdervara om som
vidtas i organisationsmässiga former, och förbudsregel riktar sigen som
bara organisationer skulle därför i praktiken bereda effektivtmot ett
skydd för familjeföretag.

Vi har emellertid kommit fram till regel i enlighet med vadatt en som -
fallet med medbestämmandelagensär fredspliktsregler -i förstasom

hand riktar sig direkt till de enskilda arbetstagarna föredra. Enär att re-
gel riktar sig bara organisationer, syftar till i prak-motsom attmen som
tiken hindra deras medlemmar från delta i stridsåtgärder, måsteatt näm-
ligen betraktas ofullgången och mindre logisk. Det också fördelärsom en

enskilda arbetstagare direkt lagtexten kan utläsaatt vad förbju-ärav som
det för dem. Härigenom torde lagregleringen vidare bli enklare förstå.att

Något bärande skäl för varför förbudsregeln skulle rikta sig till bara or-
ganiserade arbetstagare finns inte. Den bör således gälla såväl organisera-
de oorganiserade arbetstagare. Förbudsregeln bör vidare gällasom oav-

arbetstagarna bundna kollektivavtal.sett ärom av

En stridsåtgärd arbetstagare vidtar i strid förbudsregelnsom ärmot att
olovlig, och arbetstagarorganisationer bör därmed i enlighetanse som

med vad gäller vid andra olovliga stridsåtgärder förbjudnasom attvara
föranleda eller medverka vid sådana åtgärder. Likaså bör kollektivav-en
talsbunden arbetstagarorganisation skyldig försöka hindra med-attvara

frånlem vidta sådan stridsåtgärd och verka för åtgärdenatt upphöratt att
omedelbart med arbetsgivaren överläggningsamt att med anled-ta upp

ning stridsåtgärden.av
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Påföljd för förbudsregeln2S.6.5. brott mot

stridsåtgärd i strid förbudsregelnEn arbetstagare vidtar ärmot attsom
olovliga stridsåtgärder påföljdenolovlig. Liksom vid övriga böranse som

såväl ekonomiskt allmänt. Samma reglerhär skadestånd, somvara som
stridsåtgärder gälla i fråga begränsningför övriga olovliga bör om av

stridsåtgärdskadeståndsansvar för deltagande i olovlig ocharbetstagares
återgå i arbetet.möjlighet ålägga arbetstagarnadomstols attattom

anförts i avsnitt 25.5.3. har vi antagitSåsom framgått vadhar attsomav
har deltagit i olovliginnebär arbetstagaregällande rätt att en som en

stridsâtgärd skadeståndsansvar åtgärden har anordnatsgår fri från om
föranletts arbetstagarorganisation huvud bundeneller över ärsomav en

organisation.något kollektivavtal, eller överordnadavav

för elleri första bereda skyddFörbudsregeln rummet att enmans-avser
sådant företag drabbasfamiljeföretag stridsåtgärder. Ettmot som av

därför i principotillåtna enligt förbudsregeln börstridsåtgärder ärsom
deltagit i eller anordnat ellertill skadestånd samtliga harha rätt av som

således ha till skadeståndföranlett stridsåtgärdema. Företaget bör rätt
sympatiåtgärd i stridvidtagit eller föranlettden haräven motenav som

särskilt 207 ijämför 1989 120,förbudsregeln domen AD nr s.
1935 300.domssamlingen, NJAsamt s.

Även emellertid bli för stridsåtgärderfamiljeföretag kanandra än utsatta
fallet sympatiåt-förbudsregeln. Det gäller i detvidtas i strid attmotsom

i syfte stödja någon ividtas familjeföretaggärder än ett attmot annan
Sympatiåtgärderkollektivavtal sådant företag.tvist träffa med ettattom

arbetstagarevidtas i sådant syfte kan vägrart.ex. ut att att tasom
för familjeföretaget. Arbetstagarnabefattning med avseddaärvaror som
sin arbetsgivare. sympatiåt-vidtar i sådant fall stridsåtgärd Harmot enen

också arbetsgivarei strid förbudsregeln bör dengärd vidtagits mot som
deltagitskadestånd demvidtagits ha till haråtgärden har rättmot av som

stridsåtgärden. Detta gällaeller eller föranlett böri anordnat oavsett om
förhållandevidtagits i kollektivavtalsregleradesympatiåtgärden har

jämför i § första stycket 4 medbestämmandelagenregeln 41 som
kollektivavtal vidta stridsåtgärd iförbjuder bundenden är attavsom

syfte inte får vidta stridsåtgärd.stödja denne självnäratt annan,
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25.6.6. Rättegångsbestämmelser m.m.

Om den angrips med stridsåtgärd från kollektivavtalsmotpart isom en
god framställer s.k. fredspliktsinvändning,tro får stridsåtgärdenen
såsom stridande förbudet stridsåtgärder i rättstvistermot i 41 §mot
första stycket 1 medbestämmandelagen inte i verket förränsättasp.
tvisten har rättsligt. Arbetsdomstolenprövats har här i utsträckningstor

sig kunna meddela interimistiska förordnandenansett rörande stridsåt-
gärders lovlighet.

3Av kap. 2 § lagen offentlig anställning följer det uppkom-om att om
tvist viss stridsåtgärd tillåten enligt denär lagensmer en regler, såom en

får åtgärden inte vidtas förrän tvisten har avgjorts slutligt. Arbetsdomsto-
len har i dessa fall på grund lagregelns klara ordalydelse sigav ansett
förhindrad meddela interimistiskt förordnandeatt rörande stridsåtgärdens
tillåtlighet.

Man kan fråga sig vad bör gälla det uppkommer tvistnu som om en om
viss stridsåtgärd otillåten enligtär regeln förbud stridsåtgär-en motom

der vidtas eller familjeföretag. Ommot det inte införssom enmans- en
regel i lagen stridsåtgärden i detta fall inte fåratt vidtas förrän tvistenom
har rättsligt, blir läget förmodligenprövats det stridsåtgärden kommeratt

vidtas och den angripne går tillatt domstol föratt utverka interi-att ett
mistiskt förbud åtgärden. Vi har vid intemot föreslå någonstannat att nu
särskild lagregel i medbestärnrnandelagen med innebörd stridsåtgärdatt
måste uppskjutas i avvaktan rättslig prövning, det uppkommer tvistom

åtgärden tillåten enligt förbudsregeln.är Det kan dockom här sägas att
med hänsyn till den skyndsamhet arbetsdomstolen visar vid prövningsom

berörda frågor blir den praktiska skillnaden i dettaav fall inte så stor
sig det införs särskild lagregel eller inte jämförvare AU 19899024en

14. Härtill kommer oorganiseradäven arbetsgivare,s. att inteen som
själv har slutit något kollektivavtal, alltid har möjlighet di-numera att
rekt till arbetsdomstolen med tvist stridsåtgärd.en om

Mål rörande förbudsregeln bör, liksom övriga mål tillämpningenom av
medbestämmandelagen, handläggas enligt arbetstvistlagen. Tvister som

stridsåtgärderrör har vidtagits i strid medbestämmandelagenssom mot
regler torde tvekan sådanautan arbetstvisterattvara anse som som om-
fattas arbetstvistlagen jämför AD 1989 130, i vilket rättsfallav kä-nr
randen dock påstod anordnade stridsåtgärder utgjordeatt enligt med-ett
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hadekollektivavtal hanpåförbjudetbestämmandelagen ett somangrepp
vadmedI likhetstridsåtgärdema.anordnatdeslutit med änannan som

inte krä-stridsåtgärder bör detolovligavid övriga tvistergäller omsom
domstol. Regelnvidtalan väckstvisteförhandlat innanharparternaattvas

förelig-eventuelltslutligt förränfåri princip intetvisten prövasattom
medbestämmandelagen harenligt 43 §överläggningsskyldighetgande

förbudsregeln.tvister rörandevidbör gällafullgjorts även

innebär ska-medbestämmandelagen,67 §Preskriptionsregeln i attsom
stridsåt-månader från detinomalltid måste väckasdeståndstalan atttre

förbudsregeln.vid tvister rörandebör gällagärden avslutats,

Övergångsbestämmelser25.6.7.

vissamedbestämmandelagen innebärilagändringamaföreslagnaDe att
stridsåtgärdtillåtna blir olovliga. Envarittidigare harstridsåtgärder som

således bli olovlig. Deti kraft kanlagändringama träderpågår närsom
övergångsbestämmelsenågra sakliga skäl förfinns inte taatt engenom

ikraftträ-inletts före lagensvarslats ellerstridsåtgärder harundan som
således inte behö-övergångsbestämmelse torde detNågon särskilddande.

medbestärmnandelagen.iföreslagna lagändringamasåvitt devas avser
medbestämmandelagenföreslagna regeln idenRedan konstruktionen av

föllvarslades eller inleddes intedenstridsåtgärdinnebär näratt somen
ägarförhållandenaanställnings- ellerblir olovligunder regeln, inte om

inte olovlig lag-stridsåtgärd blir såledessådandärefter ändras. En när
regeln.företaget då skulle falla underkraftändringama träder i även om
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Kostnadsfrågor
I enlighet med 13 § kommittéförordningen har kommittén redovisaatt en
beräkning kostnaderna för genomföra de förslagav att lämnas. Försom

liksom för andra kommittéer gäller dessutomoss regeringens direktiv
19845 utredningsförslagens inriktning. Enligt direktivenom får de
förslag kommittéema lägger fram inte öka de offentligasom utgifterna

Äveneller minska statsinkomstema. kostnadskonsekvensema för
företagen och för enskilda skall belysas.

Våra förslag utpräglat civilrättslig lagstiftning,avser en rörsom
förhållandet mellan enskilda eller mellan organisationernaparter
arbetsmarknaden. Således ankommer det enskilda eller kollektiva
aktörer hantera regelverket. Några kostnadskrävandeatt åtgärder från det
allmännas sida blir därmed inte aktuella, låt denatt ytterstavara
mekanismen för tvistelösning ligger i domstolsväsendet.
Anställningsskyddet behåller sin civilrättsliga inriktning ioch så måtto
kan våra förslag kostnadsneutrala vid jämförelse med deses som en
regler gäller i dag. Några kostnader för det offentligasom har man
således inte räkna med, domstolsprocessema undantagna.att

Vi har haft ambition förenkla regelsystemet i olikaattsom avseenden och
öka förutsebarheten i de arbetsrättsligaatt bedömningama. Detta isynes

sig det möjligtgöra minska det administrativa arbete omatt reglernasom
anställningsskydd kan upphov till och kunna ledaäven till nedgångge en

antalet tvister, i fall efter den övergångsperiodav vart nödvändigtärsom
förknippad med reglering.en ny

Vidare gäller reglerna i vårt förslag sikte påatt arbete inom dentar
offentliga förvaltningen lika väl anställningsförhållandena inomsom
den privata delen arbetsmarknaden. Förslaget knyter alltså till deav an
förenklingar LOA-utredningen föreslagithar och isom storsom
utsträckning innebär bestämmelserna anställningsskyddatt skallom vara

för offentliga och privata anställningar.gemensamma Den administrativa
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såledestvå parallella regelverk kanföljer det finnsomgång attsom av
mån.i ganska avsevärdminizaantas

arbetsrättsligtsyftar tillbetänkandeFörslagen i detta ärett system som
arbetsmarknaden och tillförhållandenatill de rådandeanpassat

de skall underlättaolika storlek;skilda slag ochverksamheter avav
berättigadeeffektiviseringarstrukturomvandlingar ochbehövliga utan att

ingående redovisat våreftersatta. Vi harbliranställningsskyddanspråk
tillvi därför hänvisaavsnitten och kani olikafrågor dedessa ovansyn

för våra förslag harutgångspunktEn självklarhar där.vad sagtssom
samhällsekonomin.svenskaeffekter för denfå positivavarit de skallatt

dockBertil Holmlundsframgår Per-Anders Edins och ärSom rapportav
svåramycketsamhällsekonomiska konsekvensernade attnärmare

jämförsituationenolika bedömningaroch det kanberäkna, göras av
betänkande. Det torde därmedtill4.3. bilagan dettaavsnitt och vara

beloppsangivelse.någon formogörligt att avge
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Specialmotivering

a Lagen 19XXXX anställningsskyddom

Inledande bestämmelser

Under denna rubrik finns antal inledande bestämmelser. I §1 precise-ett
lagens tillämpningsområde, och paragrafen innehåller definitionras en av

det arbetstagarbegrepp skall gälla enligt lagen. Bestämmelsen i 2 §som
vissa kategorier arbetstagare undantagna från lagensär till-anger av som

lämpningsomrâde. 3I § regleras det fallet någon författningatt annan
eller avtal innehåller regler avviker från anställningsskyddslagen.ett som
Den avslutande paragrafen i detta avsnitt, 4 innehåller vissa regler om
beräkning anställningstid. Dessa regler skall ligga till grund för till-av
lämpningen vissa särskilt angivna bestämmelser i lagen.av

Lagens tillämpningsområde

§1

Denna innehållerlag bestämmelser arbetstagares anställningsskyddom
frågoroch hänger med detta. Vissa arbetstagare dockärsom samman

undantagnafrân lagens tillämpningsområde. Bestämmelser detta finnsom
i 2

Med arbetstagare den enligt avtal och inom föravses ettsom ettramen
anställninggförhållande själv skall arbeta för någon räkning motannans
ersättning.

Vid bedömningen det föreligger anställningsförhållande skallettav om
hänsyn till vad de enskilda har avtalat, också tilltas arbets-parterna men
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uppgifternas hur arbetet bedrivs vad blivitoch har bestämtart, som om
Omständigheternaersättningen. enskilda fallet skalli det vägas samman,

varvid det skall beaktas skall utföraden arbetet kan jämstäl-även om som
las med arbetstagare ekonomiskt och socialti hänseende.en

föreslagnaDen bestämmelsen, skall tvingande, §1motsom vara svarar
första istycket den gällande anställningsskyddslagen.nu

föreslagna bestämmelsens första stycke lagensI den bestämmel-attanges
beträffandeanställningsskydd skall gälla arbetstagare. alltsåDet ärser om

arbetstagarbegreppet för lagens tillämpningsområ-gränsernasom anger
de. Definitionen begreppet i andra stycket. Vidare innehållerdetav ges
första stycket erinran vissa kategorier inte omfattas lagenatten om av ens

de arbetstagare. Denna s.k. undantagskrets beskrivsnär är att anse som
i 2 också påpekas i sin iDet bör lagen helhet subsidiärnärmare äratt

förhållande speciallagstifming finns på vissa Såle-till den områden.som
förekommer det uttryckliga bestämmelser vissa kategorierdes attom av

inte skall se lagen [1992322]arbetande arbetstagareanses omsom ung-
[l9921331] arbetslivsutveckling.domspraktikanter och lagen om

någon lagens tillämplighet i interna-Bestämmelsen inte regeltar upp om
får i till-tionella förhållanden. Den frågan i stället lösas rättspraxis med

privaträttsliga regler.lärnpning internationelltav

stycket innehåller definition det arbetstagarbegreppAndra av somen
Stycket utgår frånskall tillämpas enligt anställningsskyddslagen. att ar-

kan alltsåbetstagaren fysisk En juridisk inte räknasär person. personen
arbetstagare i mening. Det avgörande skalllagens är vem som ansessom

Omden reellt arbetspresterande har skjutitsett parten. parterna ensom
juridisk för kringgå arbetstagarbegreppet hindraremellan sig attperson

står juridiskainte fysiske bakom den be-det denatt person som personen
mening. detta ser ige-traktas arbetstagare i lagens Att sättmansom

frågajuridisk förutsätter dock det justnom äratt ettomen person
utnyttjatkringgångsförsök, däri inräknat fall där någon har den arbets-

otillbörligt såställning Däremot börpresterandes underlägsna sätt.ett
övergripandeinte skälet beställaren har kvar detske bara det att an-av

bedriver, någotverksamhet den juridiskaöversvaret som personenen
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exempelvis kan förekomma inom sådana samhällssektorer vårdsom som
och omsorg.

Arbetsprestationen skall utgå från avtal. Den arbetspresterandeett parten
skall alltså ha gjort sitt åtagande frivilligt och det föreligger inte något
anställningsförhållande arbetet följer värnplikt, skolplikt ellert.ex.om av
arbetsplikt enligt lagen kriminalvård i anstalt. Bestämmelsen innebärom
vidare relation måste ha karaktären anställningsförhål-att parternas ettav

Omlande. det fråga slags arbetsavtalär arbetstagarbe-ärett annatom
inte tillämpligt.greppet

Vidare föreslås den fysiska har gjort åtagandet måste haatt person som en
personlig arbetsskyldighet. Den personliga arbetsskyldigheten är en cen-
tral del arbetstagarbegreppet och därförhar tagits in obligato-av ettsom
riskt i lagtexten. Arbetstagarbegreppet och dänned lagenmoment är- -
dock i likhet med vad har gällt hittills jämför avsnitt 9.2.5. ovansom
tillämpligt för det fall den arbetspresterandeäven haratt rättparten att
anlita någon för del arbetet; i vad mån han har sådan rättannan en av en
beror avtal. Men han måste skyldig själv utföraparternasav attvara ar-
bete och anställningsskyddet måste kunna knytas till bestämd fysisken
person.

I arbetstagarbegreppet ligger vidare arbetet skall utföras för någonatt
räkning. Vi föreslår också bara sådant arbete berättigarannans att som

till någon form ersättning skall omfattas arbetstagarbegreppet. Detav av
behöver inte fråga lön eller huvud ersättning iövervara om om pengar,

anställningsförhållandet förutsätter den arbetspresterande harmen rättatt
till någon form vederlag. Att någon arbetar ersättning underav utan en
period utesluter dock inte tillämpning arbetstagarbegreppet. Menen av

benefika eller helt ideella insatser faller utanför lagens tillämpnings-rent
område.

I tredje stycket lämnas riktlinjer för den gränsdragning måste skesom
mellan anställningsförhållanden och rättsliga relationer slag.annatav
Främst det mellan anställningsförhållandenär och uppdragsförhållanden
med självständig företagare har praktisk betydelse,gränsenen som en

anställningsförhållanden måste också skiljas från exempelvis arbe-men ut
inom för förtroendeuppdrag. Den föreslagna bestämmelsente ettramen

föreskriver helhetsbedömning avtalsförhållande ochparternasen av om-
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ständighetema i övrigt. blir alltid fråga rättsligDet bedömning närom en
avtalsförhållandets fastställas.skallnatur

betydelse blir vad de enskilda skall ha avtalatAv ochparternastor anses
utformat sin rättsliga relation. När de utgåtthur de har hargemensamt

viss karaktär, skall omständig-från rättsförhållandet skall ha dennaatt en
såvidahet läggas till grund för bedömningen, inte starka skäl talar där-

har olika alternativI synnerhet gäller detta vägtemot. parterna motom
arbetsformvarandra och sedan viss eller de långunderenats om en om
uppfattning.tid har inrättat sig efter en gemensam

i detta talas avtalet, det innebördenNär det sammanhang den reellaärom
hela rättsförhållande Partemas beteckningparternas som avses.av av

i sigsjälva avtalet i inskränkt bemärkelse har och för underordnaden
i stället till samlade bilden rättsförhållan-betydelse; skall denman se av

sådan i avtalsvillkoren och faktiskadet, den återspeglas uppträ-parternas
förutsätts verkligen har haftdande. Det också att parterna en gemensam

fog föruppfattning eller har sådantatt part gett motparten ett antagan-en
lång tid tillämpa avtalet visst Mende, under detsätt.t.ex. attgenom
skyddssyfte avtalets innehåll inteligger i linje med lagens grundutgöratt

förmåttsför bedömningen den arbetspresterande har ingåparten attom
avtalet otillbörliga påtryckningar eller haratt motpartengenom genom

ställning i rättsliga relation.utnyttjat överlägsen derasen

något fall vidBedömningen kan dock inte i avtalet. Sålunda kanstarma
avtalet otydligt, och detta eller andra skäl kan ha olikaparternavara av
uppfattningar gälleravtalets karaktär. Dessutom arbetstagarbe-attom

vilketskall tvingande, innebär bedömningen måste inne-greppet attvara
fatta inbördes förhållande i vidare perspektiv,ställning ochparternas ett
låt skäl skall krävas för gå ifrån i verklig meningstarkaatt att envara

uppfattning hos de enskilda panema.gemensam

arbetsuppgiftemasbeakta i sammanhang inne-Att detta och deär art om
rättsligt eller praktiskabär den arbetspresterande skälsettatt parten av-

förhindrad samtidigt utföra liknande arbete betydelse någonär att av-
omständighet bedrivande.En ytterligare arbetets Det skall där-ärannan.
arbetspresterande har ställa sinmed den arbets-vägas parten attom

arbetsuppgifterkraft till förfogande allt eftersom uppkommer, han ärom
underkastad bestämda direktiv och kontrollnärmare samtmotpartens om

Vidaretillhandahåller utrustning, lokaler i bestäm-motparten etc. anges



SOU 199332 Specialmotivering; anställningsskyddslagen 759

melsen ersättningen skall in i bedömningen. Omständighetervägasatt som
talar för anställning den arbetspresterande får ersättningär att partenen
för sina utlägg och arbetsersätming åtminstone till utgårdel ien som en
form Slutligengaranterad lön. beaktas utförden arbetet kanav om som
jämföras arbetstagare imed ekonomiskt och socialt hänseende. Pröv-en
ningen bör därvid i första hand frågan den arbetspresterandeavse om

intar sådan ställning han har möjlighet drivaparten att atten en egen
sedvanliga affärsmässigaverksamhet under betingelser eller han harom

så anknytning till han bör omfattas lagensnära motparten atten av
skyddsregler.

Vid bedömningen arbetsavtalet skall beaktas de regler iävenav upp-
bördslagen 1953272 handlar F-skattebevis. Beviset kan medde-som om
las den driver eller driva näringsverksamhet 33b §. Omattsom avser
den arbetspresterande åberopar sådant bevis talar detta starktparten ett
för han näringsidkare och alltså frågadet uppdragsav-är äratt att ettom
tal. föreslagnaDen bestämmelsen bygger därför utgångspunkten att

åberoparden F-skattebevis inte arbetar enligt anställningsavtal.ett ettsom
Redan det förhållandet han innehar F-skattebevis skall dessutomatt ett
med viss styrka tala för uppdragsförhållande. Saken kan dockettanses -

nedan ställa sig annorlunda den arbetspresterandenärsom anges parten-
Omhar A-skattekort. sedvanlig helhetsbedömningäven med styrkaett en

talar för den arbetspresterande likväl arbetstagare, skalläratt att se som
detta dock gälla, anställningsskyddslagenoch blir därmed tillämplig i hans
fall. Det kan också tänkas har utnyttjat överlägsen ställ-att motparten en
ning och därigenom förmått den arbetspresterande siganvändaatt ettav
F-skattebevis. Och detta sker i syfte kringgå anställningsskyddsla-attom

skall förfarandet lämnas avseende; arbetstagarbegreppet i såkanutangen,
fall tillämpas. Detta förutsätter dock beteende be-äratt motpartens att
teckna otillbörligt, och det exempelvis inte tillräckligtär att motpar-som

har tagit initiativ till F-skattebeviset används i förhållandet medten att
arbetspresterandeden parten.

Någon direkt principmotsvarande gäller inte för det fall den arbets-att
presterande innehar eller åberopar skattekort avseende A-skatt,parten ett
eftersom kortet inte något otvetydigt pekar inkomstsätt motmera en

tjänst. Det förekommakan dock såvälhar skattekortattav etten person
F-skattebevis, eftersom han har inkomster olika Omslag. han iettsom av

visst rättsförhållande åberopar skattekortet detta klartärett att ettse som
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tecken han rättsförhållandetdet ligga utanför närings-denatt anser
verksamhet F-skattebevis Känner till vederbö-motparten attsom avser.
rande har valt skattekortet alltså valt bortoch F-skattebeviset dettaär- -

tecken med tyngd tyder anställningsförhållande. Ett starktett ettsom
bevisvärde skall också tillknytas sådan skriftlig informationen som avses
i 8 Om sådan information lämnas till den arbetspresterande parten,en
bör utgångspunkten han anställd.ärattvara

Schematiskt och med reservation för omständigheterna i det särskilda
fallet skall bedömningen rättsförhållandet ske enligt följande.av

Man har först de obligatoriska rekvisiten i §l andra stycket.prövaatt
En arbetstagare skall alltså fysisk och han skall enligt ettvara person, av-
tal själv för någonarbeta räkning ersättning. Om någotmotannans av
dessa förhållanden inte för handen, betyder det den arbetspreste-är att
rande inte arbetstagare. Men de föreligger, skall prövningenärparten om
fortsätta i syfte relation anställningsför-avgöra utgöratt parternas ettom
hållande eller rättsförhållande Om den arbetspreste-ett natur.av annan
rande åberopar F-skattebevis skall han enligt huvudregelnett ses som
uppdragstagare, och redan innehavet såsom sådant F-skattebevisett ta-av
lar med viss styrka för han uppdragstagare. När den arbetspreste-äratt
rande har två skattesedlar och väljer åberopa skattekon för A-skattatt ett
i visst rättsförhållande skall detta normalt tyda anställningsför-ett ett
hållande, dock bara förutsättningunder arbetsgivarenatt motparten
känner till den arbetspresterande har valt bort F-skattebeviset i justatt
deras rättsförhållande. fallI där arbetsgivaren utfärdathar skriftlig in-
formation anställning skall anställningsförhållande normaltettom anses
föreligga.

Kvar står situationer, där den arbetspresterande fysisknärmast är en per-
enbart har A-skattekort och där arbetsgivaren inte har utfärdatson som

någon skriftlig information. l dessa sannolikt ganska fall iblir det- -
egentlig mening fråga rättsförhållandets medavgöraattmera naturom

hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. En samstämmig upp-
fattning hos i det enskilda avtalet skall då tillmätas betydel-parterna stor
se.
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frånUndantag lagen

§2

påDenna lag tillämpas inte
arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvill-som

fårkor ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,anses en
2. arbetstagare här till arbetsgivarens familj eller anställdaärsom som

för arbete arbetsgivarens hushåll,i eller
3. arbetstagare har beredskapsarbeteanvisats eller skyddat arbete.som

Paragrafen §1 andra stycket i den gällande lagen. Be-motsvarar nu
stämmelsen vilka kategorier arbetstagare undantagnaäranger av som
från lagens tillämpningsområde.

I sak har endast ändring gjorts. Familjebegreppet i punkten 2 skallen om-
fatta såvälsambor, heterosexuella homosexuella. Någon ändringäven som

lagtexten intehar erforderlig i denna del.ansettsav

Bestämmelsen har bearbetats något i språkligt redaktionelltoch hän-
seende.

frånBestämmelser avviker lagensom

§3

Om det lag eller förordning meddelats finnsi har med stöd lagsom av en
särskilda frånföreskrifter avviker denna lag, skall dessa föreskriftersom
gälla.

månEtt avtal ogiltigt den det upphäver eller inskränkeri arbetstagar-är
rättigheter enligt denna lag.nas

Genom fårkollektivavtal det dock avvikelser från 19, 23, 25,göras
§§.26, 29-31, 36, 40 och 48 Det också tillåtet kollektivav-är att genom

tal bestämma följande.
Den beräkningen förmåner enligt 20närmare av

§§,från2. Avvikelser 38 såvitt32 och gäller den avtalsslutande arbets-
rättigheter.tagarorganisationens
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Att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet §enligt 27 skall be-vara
gränsad till del arbetsgivarens verksamhet.en av

§Avvikelser från 8 under förutsättning avtalet inte innebäratt att
mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som
följer rådets direktiv 91 553 EEG den 14 oktober 1991.av av

§5. Att 13 tredje meningen uppsägning i förtid på grundattom av ar-
betsbrist fårbara ske anställningen har blivit oskäligt betungandeom
för arbetsgivaren inte skall gälla.

§Ett avtal avviker från får23 träffas utanför kollektivavtals-ävensom
förhållanden, avtalet innebär kollektivavtal med stödatt ettom som av
tredje stycket har träffats för verksamhetsområde skall tillämpas.

En arbetsgivare bunden kollektivavtalär enligt tredje stycketettsom av
får tillämpa avtalet på sådana arbetstagareäven inte medlemmarärsom

den avtalsslutande arbetstagarorganisationen under förutsättning deav att
sådantsysselsätts i arbete avtaletsom avser.

Paragrafen, nuvarande 2 innehåller bestämmelser imotsvararsom om
vilka fall och under vilka förutsättningar det tillåtet avtala avvi-är att om
kelser från lagen och vad skall gälla det i någon författningom som om
finns bestämmelser innehåller avvikelser från lagen. I 24 § har detsom
tagits in särskilda bestämmelser kollektivavtal turordningen vidom om
uppsägning grund arbetsbrist. I förhållande till nuvarande 2 § harav
kravet på central arbetstagarorganisation skall ha slutit elleratt god-en
känt kollektivavtal med avvikelser från lagen Motivenett förutmönstrats.
detta har behandlats i avsnitt 10. iden allmänna motiveringen. Också kra-

medgivande från central arbetstagarorganisation förvet lokalten att
träffa s.k. avtalsturlista omfattar vissa äldre arbetstagare ien som nuva-
rande 2 § fjärde stycket Bakgrunden tillutmönstrats. och motiven
för detta har behandlats i avsnitt i17. den allmänna motiveringen.

Första stycket i sak 2 § förstanuvarande stycket, och andramotsvarar
stycket har sin motsvarighet i nuvarande 2 § andra stycket första me-
ningen.

Av tredje stycket, §nuvarande 2 andra stycket andra ochmotsvararsom
tredje meningarna, framgår det det tillåtet kollektivavtaläratt att genom

avvikelser från 6 § tidsbegränsadgöra anställning, 7 § provanställning
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sådansambandöverlägga i medinklusive besked och rätt attatt en an-
förmåner23 § lön och andra19 § uppsägningstid,avslutas,ställning

26turordningskretsar, §§ indelningen ipermittering, 25under
vidmellan arbetstagarnaturordningenoch uppsäg-arbetsgivarens kvot

för företrädesrätt tillförutsättningararbetsbrist, 29 §ning på grund av
31 § anmälanåteranställningturordningen vid30 §återanställning

kvarståen-tillträde ochanstånd medåteranställning,tillför företrädesrätt
till tids-företrädesrätt, 36 § rätt beskedrespektive förlorad närde en
40 § avgång medförnyas,inteanställning kommerbegränsad att pen-

uppsägningstidtillföreträdesrätt ochpensionärersanställdasion och rätt
i detillåtet på det ochdetpreskription. Dessutom48 § sättoch är att

träffa kol-punktuppställningen i tredje stycketifall närmare angessom
i lagen.vissa bestämmelsertillavviker från eller sluterlektivavtal ansom

§i 2fall nuvarandei desakoch 2Punkterna I motsvarar avsessom
framgår uttryckli-två detmeningen. Av punktsistaandra stycket numera

dis-avvikelser bara kanavtalet medorganisation sluterdenatt somgen
inte några andrarättigheter såledesochsina överöver or-egnaponera

rättigheter enligt lagen.ganisationers

kollektivavtaltillåtetframgår det detpunkt 3Av är att ettatt somgenom
skyldighetarbetsgivarenshur långtförhand bestämmaslutits påhar att

vid arbetsbrist skalllediga befattningartillarbetstagareplacera om
avsnitt 17. i den allmännabehandlats iBestämmelsen harsträcka sig. mo-

tiveringen.

anställningsvilllcorinformationbestämmelser8 § finns detI m.m.omom
avvikelserframgår detEG-direktiv. punkt 4till Avsluter attettsom an

kollektivavtal under§ fårbestämmelser i 8från dessa göras ettgenom
minimivillkor. Bestäm-uppfyller EG-direktivetsförutsättning avtaletatt

motivering-19.5.2.l. i den allmännai avsnitt8 § behandlatsmelsen i har

en.

kollektivavtal påtillåtetframgår detpunkt 5 det ärAv ettattatt genom
med tidsbegrän-förtid arbetstagareuppsägning iavtalaförhand att avom

arbetsbristgrundskall kunna skeanställningarsade utan att an-av
arbetsgivaren. allmännabetungande för Avblivit oskäligtställningen har

bara kan tillämpassådant avtalkollektivavtal följerregler ettattom
kollektivav-träffats efter detharanställningsavtaltidsbegränsade attsom

alltså giltiggår inte medgälla. Dethar börjattalsbestämmelsema attatt
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verkan kollektivavtal kommaett överens redangenom ingångetattom ett
tidsbegränsat anställningsavtal skall kunna upphöra i förtid grund av
arbetsbrist. Däremot det, såsom framgårär lagtexten, möjligtav att ge-

kollektivavtal för framtiden bestämmaett tidsbegränsadenom anställ-att
ningsavtal arbetsgivaren träffar skall kunna i förtidsom sägas upp
grund arbetsbrist, dvs. regeln i 13 § tredje meningen inteav att skall
gälla. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt l5.2.6. i den allmänna moti-
veringen.

I 23-31a §§ medbestämmandelagen finns det bestämmelser kollektiv-om
avtal, bl.a. vad med kollektivavtal och vilkenom ett verkansom avses om

sådant avtal har.ett

Fjärde stycket i sak nuvarande 2 § tredje stycket,motsvarar liksom femte
stycket i sak nuvarande 2 § femte stycket.motsvarar

Beräkning anställningstidav

§4

När arbetstagares anställningstid har betydelse för tillämpningenen av
denna lag gäller följande särskilda bestämmelser för beräkningen av an-
ställningstid.

Anstållningstiden skall, avtaletnär anställningen träjfades,oavsett om
beräknas först från det arbetstagaren började utföra arbeteatt i an-
ställningen.
En arbetstagare byter anställning övergâfrânsom attgenom en ar-
betsgivare till får i den anställningen tillgodoräknaen annan, senare

ocksåsig tiden deni förra, arbetsgivarna vid tidpunkten för över-om
gången tillhör koncern.samma
En arbetstagare byter anställning i samband med företagsom att ett
eller del företag övergår från arbetsgivare tilletten av en en annan,
får tillgodoräkna tidensig hos den förre arbetsgivaren anställ-när
ningstid skall beräknas hos den Detsamma skall gälla vidsenare.
övergång offentlig förvaltning eller del ojfentlig fär-av en en av en
valtning.
Om det sker flera sådana byten anställning i 2 ellerav som avses
får arbetstagaren räkna anställningstiderna hos alla arbetsgi-samman
varna.
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anställning harfår i2-4 tidenandra fall iI5. än som av-ensom avses
år räknas med.sedanfär tio inteslutats änmer

får arbets-26, 27 eller 30 denenligtskall fastställasturordningenNär
anställningsmånadårfyllt tillgodoräkna sighar 45 extraentagare som

påbörjat fylldeefter det hananställningsmånad harhanför varje attsom
så-60sammanlagt högstfår tillgodoräknadock sigår.45 Arbetstagaren

också tillämpas,regler skallanställningsmânader. Samma närdana extra
skadestånd 47enligtfastställer normeratman

§29 skall hafått återanställning enligtharEn arbetstagare ansessom
uppsägningstid enligtför tillanställningstid fordrasuppnått rättden som

§ företrädesrätt enligt 29§ 36 ochbesked enligtandra stycket,19

finns regler beräk-3 detnuvarandeparagrafen,I motsvarar omsom
avsnitt i allmännai ll. denberörtsanställningstid. Reglerna harning av

motiveringen.

för beräk-bestämmelservissa särskildastycket gäller detEnligt första
anställnings-anställningstid reglerna iarbetstagaresningen närenav

tillämpningenbetydelse förhartillämpas. Bestämmelsernaskyddslagen av
uppsägning på grund26 § turordningen viduppsägningstid,19 § av

arbets-omplacering grundturordningen vidarbetsbrist, 27 § av
återanställning, 30 §tillförutsättning för företrädesrättbrist, 29 §

tidsbe-§ till beskedåteranställning, 36 rättturordningen vid när en
§ beräkningenförnyas och 47anställning inte kommergränsad att av

skadestånd.normerat

generellt anställningstidengällerpunkten i första stycketEnligt första att
ibörjade utföra arbetefrånförst det arbetstagarenskall beräknas att an-

anställningsavta-betydelse självaalltså inte någonställningen. Det har när
januari månad kommerträffades. arbetstagare underEn överenslet som

börjanmånader medsommarvikariat underarbetsgivarenmed treettom
först från hananställningstid detmånad får således räknaunder juni att

s.k. intermittent arbete,månad. Om harbörjar i juni arbetstagarenarbeta
perioder med mellanliggan-återkommandeunder vissadvs. arbetar bara

anställningen bestårhittills,uppehåll, måste det, liksomde avgöras om
i förstaBestämmelsenarbetsfria perioderna.inte består under deeller

ändring i hänseende.föra någon dettainte avsedd med sigpunkten är att
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Bestämmelserna i punkterna 2-4 helt nuvarande 3 § förstamotsvarar
stycket punkterna l-3. Av tredje punkten framgår det direktnumera av
lagtexten regeln beträffande företagsövergângaratt tillämpligär även när
arbetsgivaren inte företag,är vid kommunsarmnanslagningarett ocht.ex.
förändringar i huvudmannaskapet för verksamhet inom den offentligaen
sektorn jämför 19818271 116 och 29 § tredje stycket.prop. s.

I femte punkten finns det bestämmelse vad skall gälla beträf-en om som
fande äldre, avslutade anställningar hos den nuvarande arbetsgivaren.
Anställningstid anställningar har avslutats för tiosom änavser som mer
år sedan får inte räknas med. Det alltså frågaär anställningar harom som
avslutats avlösas anställning hosutan att genast arbetsgi-av en ny samme

Om arbetstagaren bara har bytt från anställning tillvare. hosen en annan
och arbetsgivare, vid förflyttning eller befordran, haren samma t.ex.

anställningen inte avslutats i den mening i paragrafen, och dåsom avses
blir regeln i femte punkten inte tillämplig.

När det gäller anställningar har avslutats byte anställ-som ettgenom av
ning inom koncern eller vid företagsövergång får, såsomsamma en
framgår lagtexten, anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren all-av
tid räknas med. I detta fall det inte heller frågaär något uppehållom
mellan de olika anställningama. Skulle arbetstagaren hos den tidigare ar-
betsgivaren ha haft flera olika anställningar med viss tids mellanrum,en
kan det dock hända den äldre anställningstiden inte fåratt räknas med.

Tioårstiden skall beräknas med utgångspunkt i den tidpunkt då den ak-
tuella regeln i lagen tillämpas,skall dvs. från det uppsägningen skeddeatt
eller från den tidpunkt då omplacering eller återanställning skall ske.en

Andra och tredje styckena i sak nuvarande 3 § andramotsvarar och
tredje styckena.

Anställningsavtalet

Under denna rubrik har vi samlat regler själva anställningsavta-rörsom
let. I 5 § finns huvudregeln tillsvidareanställning, och i 6 §§och 7om
finns det regler i vilka fall anställningsform, nämligen tids-om en annan
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Därefter finnstillåten. detanställning eller provanställning,begränsad är
anställningsvillko-skriftlig information8 vilkenregel, omomen ny

träffas.anställningsavtalmedskall lämnas i samband att ettsomren m.m.
EG-di-i bakgrundregeln har förts lagensistnämndaDen ettmot av

rektiv.

Anställningsformen

§5

och arbetstagarenArbetsgivarenanställningsavtal gäller tills vidare.Ett
§6fallanställning de itidsbegränsad ifår avtaladock som angesom

provanställningockså tillåtet avtalakollektivavtal. Deteller i är att om
§ kollektivavtal.elleri 7 iunder de förutsättningar angessom

första och andra§ första stycketnuvarande 4Paragrafen, motsvararsom
anställnings-grundläggande regelninnehåller denmeningama, ettattom

paragrafenhar avtalats. Iinte någottills vidare,avtal gäller annatom
någontillåtet avtalafall detvidare i vilkadet är att annan an-omanges

-till skilldettillsvidareanställning. I paragrafenställningsfonn görsän
skillnad mel-begreppsmässigförsta stycket-4 §från nuvarandenad en

saklignågonprovanställninganställning ochtidsbegränsadlan attutan
provanställning har be-Tidsbegränsad anställning ochavsedd.ändring är

motiveringen.iden allmännaavsnitt 12.handlats i

ianställningtidsbegränsadtillåtet avtalaI vilka fall det är att angesom
se 3 §,kollektivavtalemellertid frångås6 § kan6 Reglerna i genom

träffas i fallanställning också detidsbegränsaddå avtaloch kan somom
i lagtex-har tagitskollektivavtal. erinran häromEnsådanti ettanges

avvikandebeträffande § och7motsvarande erinran har tagitsEnten.
provanställning.kollektivavtalsreglering rörande

provanställninganställning ellerträffas tidsbegränsadavtalOm ett om
43 § fåitillåtet, kan detinte arbetstagarendetta sättärnär som anges

tills vidare. Arbetstaga-skall gällaförklaring domstol avtaletattav enen
enligt 46 § förskadeståndockså få såväl ekonomisktallmäntkan somren

avtalträffafall arbetsgivaren har brutit lagendet att ettatt mot genom
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tidsbegränsad anställning eller provanställning detta inte har varitnärom
tillåtet. I bl.a. avsnitt 20.4.3.13. i den allmänna motiveringen har vi be-
handlat hur skadeståndsbedömningen bör i sådant fall.göras ett

Om arbetsgivare vid tidsbegränsad anställning har låtit bli i tiden rättatt
lämna besked enligt 36 § första stycket, kan han hinderett före-utan av
varande paragraf eller 6 § arbetstagaren besked och samtidigt medettge
arbetstagarens samtycke förlänga den tidsbegränsade anställningen på ett
sådant arbetstagaren fårsätt det i 36 § första stycketatt avsedda
rådrummet se 19818171 172, jämför 1989906ävenprop. s. prop.

25. I detta hänseende har det således inte skett någon ändring i förhål-s.
lande till gällande rätt.

Tidsbegränsad anställning

§6

Arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala tidsbegränsad anställning iom
följande fall.

Avtal för viss tid, viss ellersäsong visst arbete, det för-en etten om
anleds arbetets särskilda beskaffenhet.av

förAvtal viss tid vikariat, praktikarbete eller feriear-en som avser
bete.
Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst tolv månader under tvåen
år, det föranleds arbetsanhopning.om av

4. Avtal gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja värn-som
pliktstjänstgöring eller någon därmed jämförlig tjänstgöring,annan

skall pågå längre månader.änsom tre
5. Avtal för viss tid anställning efter pensionering,en som avser om ar-

betstagaren har uppnått ålderden medför skyldighet avgå frånsom att
anställningen ålderspensionmed eller, någon sådan avgångsskyl-om
dighet inte finns, arbetstagarennär har fyllt 67 år.

Paragrafen, nuvarande innehåller5 uppräkningmotsvararsom en av
fallde där avtal tidsbegränsad anställning får träffas. I paragrafen harom

i förhållande till nuvarande 5 § den ändringen gjorts visstidsanställ-att
ning vid arbetsanhopning får ske för sammanlagt högst tolv månader
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månader tvåunder år.för tidigare högsttvå år, i ställetunder sexsom
Ändringen motiveringen. Lik-i avsnitt 12. i den allmännabehandlatshar

arbetsgivarens saki princip den enskildehittills skall det att-varasom
uppstått arbetsanhopningbedöma det hartidsgränserinom givna när-

möjlighetarbetskraft, och någon allmänbehov över-och attextraett av
19818271 50.jämförbedömningen finns intepröva s.prop.

kollektivavtal.paragrafen kan frångåsBestämmelserna i genom

Provanställning

§7

provanställning medfår avtalaoch arbetstagarenArbetsgivaren enom
förlängningmånader de avtalareller,prövotid högst om avomav sex

prövotidenmånader. avtal förlängningEttprövotiden, högst nio om av
skäldet finns särskilda förmånader får dock träffas barautöver omsex

prövotiden har haftunderOm arbetstagarenförlängning. semester,en
§frånvarosemesterlönegrundande 17itjänstledighet eller se-som avses

mån.förlängs prövotiden i motsvarande1977480,mesterlagen

tillsvidareanställning arbetsgiva-går inteProvanställningen iöver omen
utgångprövotidens har lämnatvidarbetstagareneller motpar-senastren

någotupphöra. Om haranställningen skall intebesked annatattten om
utgång.avbrytas före prövotidensfår provanställningavtalats, ävenen

frånförrän två veckor har förflutitdock minstupphör inteAnställningen
Om detanställningens upphörande lämnades.beskedet ärdet att ar-om

skall lämnaprovanställningen skall upphöra, hanvillbetsgivaren attsom
arbetstagarorganisation arbetstagarentill denbesked detta även somom

arbetorganisationen tillhör haroch över-tillhör. Arbetstagaren rätt att
beskedet.stagarmed arbetsgivarenlägga om

innehåller reglernuvarande 6Paragrafen, motsvarar provan-omsom
till ändringen detförhållande 6 gjortsnuvarande § har denställning. I att

för prövotiden skallmöjlighet avtalaförts inhar parterna attatt omen
nio månader. också förlängasPrövotiden skallförlängas till högst auto-

haft tjänstle-arbetstagaren under prövotiden harmatiskt, semester,om
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dighet eller semesterlönegrundande frånvaro i 17 §som avses semester-
Ändringamalagen. har behandlats i avsnitt l2.6.3. i den allmänna moti-

veringen. Som framgår specialrnotiveringen till 5 § detav görs numera -
någon saklig ändring avsedd begreppsmässigutan att är skillnaden-

mellan tidsbegränsad anställning och provanställning. Detta har föranlett
vissa redaktionella justeringarsmärre i första stycket. l andra stycket,

nuvarande 6 § andra och tredjemotsvarar styckenasom och, delvis, 31 §
första stycket, finns regeln provanställning efteratt prövotidensom en
utgång går i tillsvidareanställningöver och regler huren om en provan-
ställning kan avbrytas.

Det har alltså i första stycket förts in möjlighet för arbetsgivaren ochen
arbetstagaren avtala förlängningatt prövotiden. För avtaletom en av om
förlängning prövotiden har det inte föreskrivits någon särskild form.av
Avtalet kan således ingås muntligen. Det i händelse tvistär arbetsgiva-av

har bevisbördan för avtal förlängningren som prövotidenatt ett om av
har träffats. Har den ursprungligen bestämda prövotiden väl löpt kanut,
något avtal förlängning prövotiden inte träffas med giltigom verkan.av

Parterna kan avtal förlänga prövotiden till högst nio månadergenom räk-
Ärfrån provanställningens början.nat den ursprungligen bestämda

prövotiden månader, kan förlängningen således högstsex måna-treavse
der. Var den ursprungligen bestämda prövotiden kortare, kan förläng-
ningen längre tid, dock den sammanlagda prövotidenavse aldrigatt får
överstiga nio månader.

Det tillåtet träffaär avtal förlängningatt ett prövotiden, detom av om
finns särskilda skäl för förlängning.en

Att arbetstagaren under den ursprungligen bestämda prövotiden någonav
anledning inte har hunnit alla arbetsuppgifterpröva ingår isom an-
ställningen, kan giltigt skäl för avtal förlängningettvara ett om en av
prövotiden. Det kan fråga långsiktigt försäljningsarbetet.ex. ettvara om
där något avslut med kunden inte har kunnat komma till stånd under den

Överursprungligen bestämda prövotiden. huvud bör gällataget att ett
avtal förlängning prövotiden bör träffas detom på grund nå-av om av

särskild omständighet finns behov för arbetsgivarengon ett längreav en
prövotid för bedöma anställningen skallatt i tillsvidarean-överom en
ställning. Det alltså frågaär fall där valet för arbetsgivaren står mel-om
lan avbryta provanställningatt eller avtal förlängningen att ettgenom om
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bedömningen arbetsta-grund förfåförsöka säkrareprövotiden avenav
subjektivaarbetsgivareför arbetet. Attförutsättningar rentavengarens

prövotid, intesig behöva längrevisst fall utgör sär-iorsaker ett enanser
påpekaockså arbetsgivaren kanförlängning. Det krävsförskilda skäl att

föranleder förlängningen.omständighetsärskildnågon som

för-skäl avtalavid särskildaförmöjlighetenFörutom parterna att om en
prövotidenin regelförtsprövotiden har detlängning auto-attomenav

prövoti-varit ledig underhararbetstagarenförlängas,skallmatiskt om
den.

tjänstledighet ellerhaftharprövotidenunderOm arbetstagaren semester,
skallsemesterlagen,i 17 §frånvarosemesterlönegrundande avsessom

då medPrövotiden förlängsmån.i motsvarandeförlängasprövotiden
frånvaron, beräknadsemesterlönegrundandeför denfrånvaroperioden

tjänstledig-semesterdagar ochantalsemesterlagen, jämte det§enligt 17
antal dagarnedåt till obrutetfall avrundatförekommandeihetsdagar --

iFörlängningen sker dessaprövotiden.haft underhararbetstagarensom
särskiltnågon behöverautomatiskt ochsåfall säga parternautan attatt av

denna förläng-således på grundPrövotiden kanförlängning.begära av
förlängning har avtalats,månader eller,bliningsregel längre än omsex

prövotidenförlängdaunder denarbetstagarennio månader. Harlängre än
prövotidenförlängsmed denna regel,ytterligare ledighet yt-avsessom
inteförlängningsregeln hindrarbehandladeterligare. Den parternaattnu

skallanställningenprövotiden avtalarhelst under genastnär attomsom
skall tolkastjänstledighettillsvidareanställning. Begreppetiöver en

beviljad le-formerfaller i princip alla olikadärunderochvidsträckt, av
anställning.dighet från en

sådantprövotidenavtal förlängningingåttl-lar ettettparterna om av
kannio månader,sammanlagda prövotiden överstigerdensätt enatt

begäranmed bestämmelserna 43 § arbetstagarensii enlighetdomstol
gällerDetsammaanställningsavtalet tills vidare.skall gällaförklara att

ingåttsprövotid harförlängning månadersavtal utöverett om sexom
funnits förlängningen.särskilda skäl fördet harutan att

iframgår liksom dag,stycket provanställningen,andra detAv auto-att
går iåtgärdoch vidta någonmatiskt behöver överutan att parterna en

ellerinte arbetsgivarentillsvidareanställning prövotiden gårnär ut, om
beskedutgång lämnarvid prövotidensarbetstagaren motpartensenast om
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anställningen skall upphöra.att Provanställningen kan också, liksom i
dag, avbrytas före prövotidens utgång besked tillettgenom motparten,

Ãrinte något har avtalats. det arbetsgivarenom annat vill avbrytasom
provanställningen, skall han lämna besked detta också tillett arbetsta-om

fackliga organisation, denne fackligtgarens organiserad.är Beskedetom
kan lämpligen i första hand länmas till den lokala arbetstagarorganisatio-

arbetsplatsen. Beskedet till organisationennen skall lämnas samtidigt
besked lämnas till arbetstagaren. Det har intesom föreskrivits någon sär-

skild form för beskedet till den enskilde eller till organisationen. Beskedet
kan alltså lämnas muntligen. Men det den påstårär besked harsom att ett
lämnats har bevisbördan för detta påstående. Regelnsom besked tillom
den fackliga organisationen är ordningsföreskrift,att och barase som en
det förhållandet arbetsgivaren har låtit bliatt lärrma organisationenatt ett
besked för inte med sig provanställningen går iatt tillsvidarean-över en
ställning.

Enligt den nuvarande anställningsskyddslagen skall arbetsgivaren, enligt
nuvarande 31 minst två veckor i förväg underrätta arbetstagaren och
varsla dennes organisation, han vill avbryta provanställning. Sedanom en
måste arbetsgivaren, enligt nuvarande 6 dessutom vid prövoti-senast
dens utgång arbetstagaren slutligt beskedge ett provanställningenattom
avbryts. Det krävs i dag alltså två meddelande till den enskilde med två
veckors mellanrum.

I den föreslagna lagen har förfarandet för avsluta provanställningatt en
förenklats. Det krävs endast besked till den enskilde,ett och detta besked
kan, liksom i dag, lämnas vid prövotidens utgång.senast Men anställning-

upphör inte förrän minst två veckor har förflutiten från det beskedetatt
anställningens upphörande lämnades.om Tvåveckorsfristen gäller även
det arbetstagarenär vill avbrytaom provanställningen.som

Det vanliga kommer givetvis besked lämnasatt minstatt tvåettvara
veckor före prövotidens utgång, och då upphör anställningen vidsenast
prövotidens utgång. Men det kan inträffa besked lämnas förstatt vidett
prövotidens utgång. I sådant fall kommer anställningen fortsätta underatt
två veckor för sedan vidare åtgärdatt upphöra;utan de enskilda parterna
kan givetvis i uppkommet fall kommaett överens anställningenattom

skall upphöra, liksomgenast anställningen skallatt i tillsvida-över en
reanställning. På detta fårsätt alltid viss omställningstidparterna nären

provanställning upphör. Skulle arbetsgivarenen låta anställningen fort-
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förflutit efter dethartvå veckorsedanutgång ochprövotidenseftersätta
igåttanställningen har överfår detlämnades,beskedet att enansesatt

tillsvidareanställning

alltidarbetstagarenarbetsgivaren ellerfårför detgrundfinnsdetNär
avskedandeomedelbar verkanmedprovanställningen ettavbryta genom

enligt 17anställningenfrånträda§ ellerenligt ll attgenom

med arbets-överläggaorganisation haroch dennes rätt attArbetstagaren
§ finns det38Ihar lämnat.arbetsgivarenbeskedgivaren ett somom

överläggning.regler om

kollektivavtal.frångåsparagrafen kaniBestämmelserna genom

anställningsvillkorInformation m.m.om

§8

anställningutföras ibörjatarbete harefter detmånadSenast enatten
villkordearbetstagareninformeraskriftligenskall arbetsgivaren somom

dockföreligger intelnformationsskyldighetanställningen.förgäller om
månad.anställningstiden kortare änär en

följande.skallInformationen avse
anställningensadress,ocharbetstagarensArbetsgivarens och namn

arbetsplatsen.tillträdesdag samt
tjänstetitel.yrkesbenämning ellerarbetsuppgifter,Arbetstagarens2.

ellertidbegränsadeller för ärvidaretillsgällerOm anställningen en
provanställning.

gäller.uppsägningstidervidare, detillsVid anställning4. som
för-eller deslutdaganställningenstid,begränsadförVid anställning

skall upphöra.anställningengäller förutsättningar attsom
frågagäller ivadlängdprövotidensprovanställning,Vid samt som

avbrytai förtidochprövotidenförlänga provan-att enatt omom
ställning.

semestervillkor.ochBegynnelselön
kollektivavtal.Tillämpligt

lag,dennaföljerövrigtiskyldigheterochrättigheterDe omavsom
informationen.denavstå frånsigförklararinte arbetstagaren
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Om förutsättningarna för anställningen ändras beslutettgenom av ar-
betsgivaren eller överenskommelse mellan arbetsgivaren ochgenom en

punkterarbetstagaren och ändringen berör någon de i andraav som avses
stycket, skall arbetsgivaren lämna skriftlig information ändringenny om
inom månad.en

Paragrafen innehåller regler ålägger arbetsgivaren informerasom att om
förutsättningarde och villkor gäller för anställningen. Bestämmelsensom
utformade efterär EG-direktivmönster 9l533EEG. I avsnittettav

l9.5.2.1. i den allmänna motiveringen har vi framhållit införlivningenatt
kräver kompletterande lagstiftningsåtgärder de här föreslagnaattmen
reglerna stämmer med direktivetsöverens syfte och ändamål. Vi menar
också bör avvakta den reglering fråganatt kan kommaman av som att
ske i kollektivavtalen.

Informationen skall enligt första stycket ske skriftligen inom månaden
från det arbete har börjat utföras. Som undantag gäller informationatt
inte behöver ske vid vissa kortare anställningar. Det bör observeras att
lagtexten inte innehåller någon föreskrift i vilken handling den skrift-om
liga informationen skall Detta får arbetsgivaren efteravgörages. egen
bedömning vid skadeståndsansvar. Vanligen lär villkoren komma till ut-
tryck i skriftligt anställningsavtal,ett skriftligt anställningsbevis ellerett
något liknande dokument lämpligtannat tillställs den enskilde.sättsom
Vidare bör här uppmärksammas det första stycket kompletteras medatt

regel, intagen i det tredje stycket, där deten skriftlig infor-attanges ny
mation skall ändringar sker. Vi återkommer till den bestämmel-ges om
sen.

I det andra stycket finns angivet vilkanärmare punkter informationen
skall omfatta.

När det gäller punkten 1 kan tilläggas det inte finns någon arbets-att om
plats kan geografiskt så kan i ställetsom kompletterandeanges en annan
uppgift lämnas i syfte tydliggöra arbetet skall utföras.att De däreftervar
följande punkterna, 2-8, uttömmande vilka uppgiftersättettanger

skall lämnas.som

Uppgifterna enligt punkten 2 alternativa. Detär kan ofta till-antas vara
fyllest bara yrkesbenämningenatt eller tjänstetiteln. Enligt punktenange
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anställningsfonnen uppgiften3 skall preciseras. skall sedan komplet-Den
vissa särskilda knytermed upplysningar till den valdateras som an an-

ställningsformen, punkterna 4-6. vill viHär särskilt uppmärksammase
provanställning, punkten b1.a. skall lämnas upplysningardet vidatt om

för förlängning prövotiden. Denna upplysningsskyl-förutsättningarna av
förändringarmed de materiella vi föreslagit idighet hänger samman

provanställningsreglema, avsnitt 12. Enligt punktenfråga 7 skallom se
semestervillkor och enligt punkten 8 tillämpligtbegynnelselön och anges

8kollektivavtal, sådant finns. Punkten kan särskild betydelseom vara av
Om visstsåvitt oorganiserade arbetstagare. kollektivavtalettavser avses

till fördelbli tillämpligt på sådana arbetstagare torde det klargöraattvara
anställningens inledningsskede. Beträffande punkten 9detta redan i bör

sin skyldighettilläggas arbetsgivaren där kan fullgöra exempelvisatt ge-
kopia lämpligtöverlämna denna lag. Det torde dockatt en av varanom

sammanfattning i stället utarbetas för underlättastandardiserad attatt en
Syftetarbetsgivarens skyldighet i denna del. med den bestämmelsen är

skall bli informerad de rättigheterbara den anställde bättre ochatt om
i vissa fallskyldigheter följer lagen, vad skall iakttassom av som osv.

arbetsgivarenåläggs under vissa förutsätt-Enligt det tredje stycket att
ningar lämna skriftlig information ändringar sker under anställ-närny
ningstidens bestånd. Vi har här eftersträvat finna regel inteatt en som

EG-direktivetframstår alltför betungande. Enligt behöver komplet-som
upplysningar inte förändringarna har sin grund iterande ändradeges om

kollektivavtal. Genom begränsalagar, författningar eller skyldighetenatt
till de fall då arbetsgivaren själv beslutat ändringen så hu-överom om-

fall då träffas mellan arbetsgivarenvud kan ske och de avtal och den-
enskilde på ändringar grund lag, författ-utesluts andrasätt avsamma
ningar kollektivavtal. Självfallet också sigeller behöver det bara röra om

information i just delar där ändring skett.kompletterande de

detaljerad och det kan inte bortses frånDen föreslagna bestämmelsen är
förarbetsgivare kan komma förbise vissa regler. Utrymmeatt attatt en

efterge skadeståndsskyldigheten finns och den frågan fårjämka eller av-
från fall till fall.göras

Enligt 3 § kan avvikelser från bestämmelsen i kollektivavtal undergöras
förmånligaförutsättning avtalet inte innebär för arbetstagarna mindreatt

information.EG-direktivet skriftligregler än om
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Hur anställning upphören

Under denna rubrik har det samlats regler i vilka fall anställningom en
kan upphöra. I 40 § finns det dessutom regler avgång med pension,om
och i 7 § finns det regler i vilka fall provanställning upphör.om en

Av 14 § framgår det arbetsgivaren och arbetstagaren kan kommaatt
överens anställning skall upphöra. En tillsvidareanställningenattom en
kan också, enligt 9 för upphöra eftersägas vissatt uppsäg-upp en
ningstid. Av 10 och 12 §§ framgår det vilka förutsättningar gällersom
för arbetsgivares uppsägning. Arbetsgivaren kan vidare avbrytaen an-
ställningen med omedelbar verkan avskedande. Om dettaettgenom
handlar 11 Arbetstagarens motsvarande med omedelbarrätt verkanatt
frånträda sin anställning behandlas i 17

I 13 § behandlas bl.a. frågan i vilka fall tidsbegränsad anställningom en
får i förtid.sägas upp

Frågan anställningsavtal fårnär avbrytas innan arbete har börjatettom
utföras i anställningen behandlas i 16 Ett sådant avbrytande skall ske

hävning.genom

Ett anställningsavtal kan med tillämpning allmänna avtalsrättsligaen av
regler ogiltigt grund omständigheter hänför sig tillvara av avta-som
lets tillkomst. Om detta handlar 15 bl.a. innehåller tidsfrist försom en

gällande sådanrätten ogiltighet.göraatt en

Slutligen finns det under denna rubrik, i 18 regler hur arbetsgiva-om
kan förfara för avsluta anställningsförhållande han har fogatt ett närren

för arbetstagare, har uteblivit från arbetet, haratt anta att över-en som
sin anställning.gett
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Tillsvidareanställning

§9

uppför upphöraanställningsavtal gäller tills vidare kanEtt sägas attsom
uppsägningstid.efter vissen

tillsvidarean-grundläggande bestämmelsenparagrafen finns denI attom
uppsägning. Paragrafenupphöraställningar kan motsvarar nuva-genom

Såväl arbetsgivaren arbets-första meningen.§ första stycketrande 4 som
för efter vissanställningsavtalet upphörakan säga atttagaren en upp-upp

uppsägningstid, dock§ bestämmelsersägningstid. I 19 finns det om som
uppsägningstider. För arbetstagaresavtaladekan uppsäg-ersättas enav

förutsättningar gällandegäller inte några andraning det uppsäg-än att
arbetsgivares uppsägning gäller det däremot,ningstid iakttas. Förskall en

förutsättningar och procedurregler.framgår lagen, särskildasåsom av

10§

från sida.arbetsgivarensskall finnas saklig grund för uppsägningDet en
får godstridaOm arbetsgivare, under omständigheter motsom ansesen

handlande, harpå otillbörligtsed arbetsmarknaden eller ettgenomannars
själv eller trágfaförmått arbetstagaren sig överens-säga attatt enupp

det arbetsgi-kommelse anställningen skall upphöra,att anses som omom
har arbetstagaren.sagtvaren upp

Saklig föreliggergrund
på arbetsgivaren,det råder brist arbete hosnär

brytaolämplig för arbetethar sigarbetstagaren visatnär attgenom
anställningsförhållandet arbetsta-förpliktelseväsentlig imot somen

känt till,har känt till eller borde hagaren
dömtslaga kraft hardom har vunnitarbetstagaren3. när genom en som

för anställningen,han olämpligför brott visar ärattsom
arbetsförmågapå varaktigt nedsatt integrundarbetstagaren4. när av

ellernågot betydelse för arbetsgivaren,utföra arbetekan av
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5. arbetstagaren på någotnär har visat såsätt sig olämplig förannat ar-
betet anställningen inte rimligen kan fortsätta eller förutsätt-att när
ningarna för anställningen har ändrats på ingripande sätt.ett

§Det finns bestämmelser 27i arbetsgivarens skyldighet placeraom att
arbetstagare vid arbetsbrist och den turordning skall tilläm-om om som

flera arbetstagarenär pâ grund arbetsbrist.sägspas upp av

Frågan det föreligger saklig grund för enligt någonuppsägningom av
punkterna 2-5 andrai stycket skall efteravgöras sammanvägningen av
samtliga omständigheter deti enskilda fallet..

Arbetsgivaren får inte arbetstagaren någotsäga i de fallupp av som anges
i andra stycket punkterna 2-5, arbetsgivaren har möjlighet placeraom att

arbetstagaren till något arbete hos sig. Detta gäller dock baraom annat
omplacering kan förbättra arbetssituationen beaktansvärdiom antasen

mån och det i kanäven övrigt skäligt arbetsgivaren berederom attanses
arbetstagaren arbete.ett annat

Den föreslagna bestämmelsen, skall tvingande, 7 §motsvararsom vara
första och andra styckena i den gällande anställningsskyddslagen.nu

Begreppet saklig grund har inte definierats i den hittills gällande lagtex-
Tidigare lagstiftare har begreppet inte kan bestämmasten. ansett att gene-

rellt, eftersom uppsägningsfallen sinsemellan olika och förhållandenaär
kraftigt varierande mellan olika arbetsplatser.

Enligt vår uppfattning finns det anledning annorlunda påattnumera se
situationen. Saklig grund-begreppet har fått ingående belysningen genom
den omfattande rättspraxis finns området, och flera genomgåendesom
linjer låter sig urskiljas.

Även rättssäkerhetsskäl talar för utbyggd lagtext. I dagsläget kan deten
endast indirekt utläsas kravet saklig grund uppfyllt i tvåäratt- -
skilda typfall, arbetsbrist och personliga förhållanden, och det finnsatt en
omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren. Därutöver finns inte i lagtex-

någon precisering begreppet, vilket måste otillfredsställande.ten av anses
Det skall också beaktas vi föreslår vissa ändringar saklig grund-be-att av
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och det inger betänkligheter detta någotgreppet, göra helstatt utan som
iuttryck lagtexten.

Vi också regelsystemet blir lättillgängligt lagbestämmel-attanser mer om
riktlinjer för bedömningen. Ochpresenterar sakligäven grund-serna om

begreppet inte kan definieras uttömmande, det likväl angelägetär att ge
läsaren hållpunkter för analys och leda dennes tankar i avseddatten
riktning. En utförlig lagtext dessutom bättrestämmer medöverensmera
den teknik tillämpas inom EG.som

Vi medvetna faradenär kan ligga i sålunda utformad lagre-om som en
gel. En uppräkning de relevanta förhållandena kan aldrig bli fullstän-av
dig. Risken för avsedda motsatsslut ökar också. Enligt vår uppfattning
bör dock inte överdriva svårighetema, och det inte ovanligtärman att
lagtexten inom andra rättsområden innehåller exemplifieringar utan att
det ha lett till några påtagliga olägenheter.synes

Mot den angivna bakgrunden har vi valt reglera uppsägningsmöj-nu att
ligheterna utbyggd lagbestämmelse.avsevärtgenom en

Paragrafen reglerar alltså förutsättningarna för uppsägning frånen ar-
betsgivarens sida. Vi har tidigare redogjort för gällande dettarätt om-
råde och de ändringar bör ske därav se avsnitt 14.. Specialmotive-som
ringen kan därför hållas kort, och vi kan i övrigt hänvisa till den tidigare
framställningen.

Paragrafens första stycke inleds med den allmänna grundsatsen att ar-
betsgivaren skall ha saklig grund för uppsägning arbetstagaren. Vi-en av
dare behandlas den situationen arbetsgivaren har föranlett arbetstaga-att

sig eller träffasäga överenskommelseatt anställ-ren attupp en attom
ningen skall Omupphöra. arbetsgivarens handlande strider god sedmot
på arbetsmarknaden eller eljest kan betecknas otillbörligt, skall detsom

det han harär anställningsavtalet. Det betyderanses som om sagtsom upp
arbetsgivaren måste visa det har funnits saklig föratt grundatt uppsäg-

ning. I fall kan uppsägningen överenskommelsen förklaras ogiltig,annat
och arbetsgivaren kan då också dra på sig skyldighet skade-att utgeen
stånd. Den föreslagna bestämmelsen lagfästandeär att ettse som av en
rättslig princip redan gäller med stöd såväl tidigare lagmotivsom av som
rättspraxis, och någon ändring rättsläget åsyftas inte jämför avsnittav
l4.4.3.5. ovan. Det inte tillräckligtär arbetsgivaren har föranlettatt
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uppsägningen eller överenskommelsen. Som framgår lagtexten skallav
stridahandlande god sed arbetsmarknaden eller otill-hans mot vara

något 0rd skall frågabörligt på Med andra det med-sätt.annat omvara
kraftiga provokationer, direkt trakasserande uppträdandeoch ettvetna

sida, otillbörligt utnyttjande arbetstagarensfrån arbetsgivarens ett ut-av
läge e.d.satta

för uppsägning. förslagetstycket vad saklig grund IAndra äranger som
in i fem olika punkter eller typfall. Punktendelas saklig grund-begreppet

arbetsbrist medan de övriga punkterna, 2-5, knyter till bristerl anavser
personliga förmåga uppfylla sina åligganden i anställ-i arbetstagarens att

ningsförhållandet.

brist på saklig grund för uppsägning,Punkten 1 innebär arbete utgöratt
framgått indirekt lagtexten. Sakligtnågot hittills bara har ärsettavsom

Uttrycket bristinte fråga någon ändring gällandedet rätt. ar-om av
språklig juste-bete teknisk och innebär endastär att termse som en en

prövning företags-arbetsbrist. Någon vidare dering uttrycket avav
bristenekonomiska grunder e.d. upphov till arbete denänsom ger

vidare erinrasi dagsläget åsyftas inte. Det kan omplace-sker attomsom
§ringsskyldigheten vid arbetsbrist lyfts 10 för i stället be-har ut attur

Somhandlas i anslutning till turordningsreglema. har utvecklatsnärmare
lediga arbeten erbjudas arbetstagarna i turordningi avsnitt 17. bör även

arbetsgivaren bryter alltså turordningsreglema de ledigaoch mot om ar-
tilläggasfördelas på något Det kan det huvudbetena sätt. överattannat

arbetsbristsituationinte blir fråga arbetsgivaren helttaget om en om un-
derlåter sig möjligheten till förefintliga ompla-begagna taatt att varaav
ceringsmöjligheter.

Punkten omfattar situationer kännetecknas arbetstagaren har2 attsom av
siktebrutit sina skyldigheter i anställningsförhållandet. Den tarmot

fall där i något avseende kan lastas för han inte fullgörarbetstagaren att
inte för misslyckassina skyldigheter. Den gäller därmed arbetstagare som

fylla förpliktelser, exempelvis till följdmed sina nedsatt arbets-att av en
förmåga; i sådana fall prövningen enligtsker punkten

tillämplig sigBestämmelsen arbetstagaren har deöverär när satt normer
sinagäller på arbetsplatsen eller han eljest har skyldigheternär sattsom

fråga fall illojalitet,sidan. Det kan brott, allvarliga arbets-vara om av
omfattar fallolovlig e.d. Bestämmelsen där det kanävenvägran, utevaro
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tveksamt förseelsen strider anställningsavtalet i inskränktvara motom
bemärkelse, där arbetstagarens handlande ändå oförenligt medärmen
anställningsförhållandet; exempelvis brottkan tjänsten visautom att ar-
betstagaren olämplig för arbetet.är

Punkten 2 förutsätter arbetstagaren varithar eller i fall bortatt vart vara
medveten de skyldigheter han har förbrutit sig Det krävsmot.om som
alltså arbetstagaren har handlat i fullt medvetande de regleratt om som
har förgällt honom eller hans ovetskap har varit resultatet ickeatt av en
godtagbar oaktsamhet. principl ankommer det arbetsgivaren göraatt
klart för arbetstagaren vad gäller i detta hänseende. Om arbetstaga-som

faktiskt känner till förpliktelser,gällande skall han dock interentren
åberopakunna bristande upplysningar från arbetsgivarens sida. Arbetsgi-

skall inte heller behöva upplysa arbetstagaren sådana reglervaren om
framstår självklara för varje arbetstagare. Således måste detsom som

förväntas arbetstagaren han har klart för sig exempelvis allvar-att attav
ligare brott eller allvarlig illojalitet inte igodtas något anställningsförhål-
lande.

Vidare förutsätter bestämmelsen arbetstagarens försummelseatt avser en
väsentlig förpliktelse i anställningsförhållandet. En så ingripande åtgärd

uppsägning får inte tillgripas vid allvarligare förseelser.änannatsom en
Kravet på väsentligt brott arbetstagarens skyldigheter uppfylltärett mot

enskild händelse i sig mycket allvarlig. Ett väsentligt brott före-ärom en
ligger emellertid också arbetstagaren eller vidhåller ettom upprepar

oacceptabelt beteende och efterrättelse anmaning frånvägrarannat att ta
arbetsgivaren. I många fall skall två sådana anmaningar tillräckliga,vara

får då inte frågadet bagatellartade förseelser. Dessutom kanmen vara om
det finnas omständigheter i särskildadet fallet talar uppsäg-emotsom en
ning; de omständigheterna skall i så fall beaktas.

Som den avgörande faktorn arbetstagaren skall visathaytterst attanges
sig olämplig för arbetet. Arbetstagaren skall ha sådantuppträtt sättett

intehan rimligen kan kvar i det aktuella arbetet. Prövningenatt vara av
arbetstagarens lämplighet innebär alltså skälig hänsyn skall tillatt tas ar-
betsuppgiftemas arbetsgivarens och arbetskamratemas berätti-natur samt
gade intresse fungerandeväl arbetsplats.av en

Det framhållasskall slutligen bestämmelsen talar arbetet i be-att om
stämd form. Det avgörande alltså arbetstagaren olämplig för detär ärom
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specifika utföra sin anställning. Häri ligger ocksåarbete han har iattsom
vid objektiv bedömningarbetstagaren kan hansägasatt ansesupp om en

arbetsgivareförbrukat sitt förtroende hos just den sysselsätter ho-ha som
nom.

brottmålsdom iPunkten 3 lagfáster regeln lagakraftvunnenden attnya en
uppsägning.sig ligga till grund förkan en

arbetsgivaren inte behöverEn följd bestämmelsen överprövaär att enav
skuldfrågan ilagakraftvunnen eller föra bevisning rörandedom en even-

skall visar arbetstagarentuell arbetstvist. Domen brott ärattsomavse
såväl iför sin anställning. Bestämmelsen sikte brott tjäns-olämplig tar

Bedömningen brottet skall ske enligtanställningen.brottten utomsom av
enligt Således innebär inte punkten 3grunder punkt attsamma som

bedömningsgrunder det gäller brottetsskall avvika från närgängseman
skuldfråganBestämmelsen betyder enbartinverkan anställningen. att

brottrnålsdomen. finns detlagakraftvunna Däremotavgjord denär genom
förhållanden harför bevisninginget hindrar att parterna som ar-omsom

brottmåls-blivit prövadebetsrättslig betydelse, inte har genommen som
domen.

någotmissförstånd det inte finns hin-Till undvikande bör det sägas attav
för uppsägning iför arbetsgivaren åberopa brott grundder ävenatt som

lagakraftvunnen brottmålsdom. Brottfall fällande ochdär det saknas en
hänförliga tillolämplig för anställningenvisar arbetstagaren ärärattsom

skuldfrågan kan bli föremål för sed-fallen gäller dockpunkten I de att
arbetstvisten.vanlig bevisprövning i

fråga godkända straff- ellerBestämmelsen i 3 gäller inte ipunkten om
praxis skall ha fortsatt giltig-ordningsförelägganden där hittillsvarande

het.

påarbetsrättsliga följderna arbetstagarenPunkten 4 reglerar de attav
omständighet intenågon liknandeålder, sjukdom ellergrund annanav

falletarbetsuppgifter tillfredsställande. Hit hör detfullgöra sinakan även
alkoholmissbruk e.d.,arbetsförmågan gått ned till följdharatt omav

avsnittmissbruket sjukdomskaraktär; i l4.7.4. lämnas närmareär av en
arbetsgivaren sådana problem.beskrivning hur kan mötaav

arbetsförmåga uppsägning får IHuvudregeln vid nedsatt inte ske.är att
situationer måste dock uppsägningvissa undantagsbetonade enmera
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kunna genomföras. En uppsägning förutsätter arbetstagarens arbets-att
förmåga varaktigt nedsatt. Det skall alltsåär kunna förutses arbetsta-att

inte kan utföra något arbete betydelse för arbetsgivaren undergaren av
överskådlig tid.en

Vid bedömningen skall in arbetsgivarens möjligheterväga bidraman att
till ökning arbetsförrnågan. Den bedömningen skall inte utgåbaraen av
från arbetstagarens behov. Till bilden hör arbetsgivarens insatseräven att
skall rimliga med hänsyn till hans möjligheter, varvid särskiltvara man
har beakta de begränsade kan stå mindre företagareatt resurser som en
till Enbuds. uppsägning förutsätter vidare arbetstagaren inte kan utfö-att

Ävennågot arbete förbetydelse arbetsgivaren. här skall bedöm-ra av
ningen utgå från den särskilde arbetstagarens förmåga också arbets-men
givarens möjligheter faktiskt någraerbjuda lämpliga arbetsupp-att rent
gifter.

Punkten 5 har karaktären uppsarnlingsbestämmelse. En förutsättningav
här arbetstagaren har visatär sig så olämpligäven för sin anställningatt

anställningen inte rimligen kan fortsätta. Bestämmelsen skall tillämpasatt
restriktivt.

Bestämmelsen omfattar falletdet arbetstagaren företer brister i frågaatt
yrkesskicklighet eller personliga egenskaper, brister vidävenom som en

objektiv granskning framstår beaktansvärda. I första hand blir detsom
fråga bedöma huruvida bristerna ledaägnade till sådanaatt ärom att
följdverkningar skada för arbetsgivaren, störningar i kundrelatio-som

negativa återverkningar i vård, undervisning eller liknan-nema, omsorg,
de. Brister den skall betraktas allvarliga vid saklig gmnd-naturenav som
bedömningen.

Under punkten 5 faller de allvarliga falläven samarbetssvårigheterav
kan föranleda uppsägning. Här gäller huvudregel uppsägningsom attsom

inte får ske. Vi har dock i avsnitt 14.7. utvecklat vår dessa frågorsyn
och därvid framkommit till det här finns fall det ogörligtäven när äratt

låta anställningen bestå, i synnerhet arbetsplatsen liten. Uratt när är rent
lagteknisk synvinkel bör det tilläggas samarbetssvårigheter kan ledaatt
till brott arbetstagarens skyldigheter så allvarliga i sigdeärmot attsom

saklig grund för uppsägning; i sådantutgör fall punkten 2 tillämplig.är
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situationerkan tillämpas i andra de nämnda, nämligenPunkten 5 även än
ändrats på ingripandeförutsättningarna för anställningen har sätt.när ett

vissexempelvis fråga ideologisk inriktningDet kan ärattom envara
utförande, uppsägning bör då kunna ske inödvändig för arbetets och en-

inte längre omfattarhittills gällande praxis arbetstagarenlighet med om
ideologin.

avgränsningen anställningsskyddetYtterst gäller dock den närmareatt av
måste överlämnas till rättstillämpningen.

Som anförts arbetsgivarens omplaceringsskyl-stycket. redan börTredje
§ i föras indighet vid arbetsbrist 10 och stället blandutmönstras tur-ur

ordningsreglema i tredje finns i upplysande syfte hän-27 I stycket en
visning till den paragrafen.

sigfjärde stycket erinras uppsägning hänför till arbetsta-I att somom en
ialltid blir beroende omständigheterna det särskildaperson avgarens
i förhållandefallet, och åtgärden måste framstå proportionerlig tillsom

inträffade. skall således allsidig bedömning samtligadet Det ske deen av
förhållanden har betydelse i sammanhanget. Man har således vägaattsom

sådana omständigheter förseelse, skadeverkningarin dessartensom av en
försökför arbetsgivaren eller arbetsgivarens och möjligheter attannan,

eftertill situationen, försök rättelsekomma med arbetstagarensrätta att ta
felaktighet sida, till inträffade,på hans bakgrunden det arbetstagarensen

ställning, arbetsplatsens storlek Vidare gäller saklig grund-be-attosv.
innefattar avvägning mellan motstående intressen. Bestämmel-greppet en

utgår från arbetstagaren behöver skydd ogrundadeettatt motsen upp-
sägningar, detta skydd måste arbetsgivarens och arbets-vägas motmen
karnratemas intressen väl fungerande arbetsplats och det allmännaav en

exempelvis offentliga institutionerintresset kan tillhandahålla med-attav
borgarna goda samhällstjänster.

Femte stycket innehåller regel omplacering i vissa fall skall fö-atten om
regå uppsägning. l princip gäller arbetsgivaren skall placeraatten om
arbetstagaren inom hela sin verksamhet. Några inskränkningar härvidlag
gäller inte förlorar sin arbetsförmågaarbetstagaren del tillnär en av
följd sjukdom eller någon liknande omständighet.av annan

Bestämmelsen innebär dock omplaceringsskyldigheten skall skä-att vara
lig. Häri ligger vissa begränsningar uppsägning aktualiseras dennär en
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grunden arbetstagaren har sina skyldigheter sidan.att Vidsatt mera
allvarliga förseelser brott eller illojalitet, kan det iendastsom rena un-
dantagsfall begäras arbetsgivaren skall placera arbetstagaren.att Ar-om
betstagaren kan i andra fall förbrukaäven sitt förtroende, enligt objektiva
bedömningsgrunder. I sådana fall det endast sällanär skäligt läggaatt en
omplaceringsskyldighet arbetsgivaren och detsamma gäller arbets-när

allmänt ovillig följaär de gällertagaren arbetsplatsen.att normer som
Problemen kan dock starkt knutna till det hittillsvarande arbetet ochvara
omplaceringsförsök skall då genomföras.

I andra fall brott åliggandena i anställningen och vid allvarligamotav
samarbetssvårigheter, skall arbetsgivaren försöka placera arbetstaga-om

Som huvudregel gäller omplacering endast behöver ske gång.attren. en
Om det då visar sig problem eller liknande slag uppståratt av samma
inom några månader och detta kan tillskrivas arbetstagaren, detta för-är
hållande föranleda slutsatsenägnat ytterligare omplaceringaratt inteatt
löser problemen. förutsättningEn dock den vidtagnaär omplaceringenatt
kan rättvisande arbetstagarens förmågaett sigses som prov att anpassa
till och klara andra arbeten det ursprungliga.än

Det finns i sammanhanget anledning peka processuellt förhål-att ett
lande knyter till arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Såledessom an
kan inträffadet arbetsgivaren underlåter söka efter möjligheteratt tillatt

omplacering arbetstagaren med hänsyn till han finner arbetsta-en av att
beteende så felaktigt någon omplaceringsskyldighet integrovtgarens att

skäligen föreligger. Vid efterföljande kan dock arbetstagarenen process
hävda ståndpunkt och gällande omplaceringgöra borde haen annan att
skett och saklig förgrund uppsägning därför inte varit föratt handen.
Omplaceringsfrågan får alltså betydelse i arbetstagarensprocessen genom

lägga sin talan. lett sådant fallsätt skall arbetsgivaren enligt våratt upp
mening fullha frihet i utveckla och försöka bevisa stånd-att processen
punkten inga omplaceringsmöjligheter funnits för den händelseatt att
domstolen skulle dela arbetstagarens uppfattning omplaceringsut-att en
redning borde ha företagits. Detta måste gälla hinder arbetsgi-utan attav

inte har verkställt någon omplaceringsutredning. Om det nämligenvaren
visar sig det inte har funnits någon möjlighet placera arbetsta-att att om

torde det materiellt oriktigt underkänna uppsägningengaren, anses att
det skälet arbetsgivaren faktiskt underlåtit vidtaattav rent att en som-

det då får resultatlös undersökning. Motsvarande situation kan förantas -
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övrigt uppstå vid och dåavskedande saken bör bedömasäven ett
sätt.samma

Beträffande skälighetsbedömningen ikan övrigt hänvisa till den praxis
hittills utvecklats på område,har detta det gäller däri innefat-detnärsom

tade tilltänkta Somkravet arbetstagaren skall klara det arbetet.att en ge-
nerell förutsättning gäller omplaceringvidare skall framståatt en som
meningsfull i särskilda fallet. Sålunda måste detdet antagligt si-attvara

förändrastuationen till det bättre arbetstagaren får arbete.ett annatom

11§

Arbetsgivaren kan avbryta anställningen omedelbarmed verkan genom
får påavskeda arbetstagaren. ske grund förhållandenDettaatt av som

hänför tillsig arbetstagaren personligen och denär artensom av som
§10i andra stycket, punkterna 3 eller Avskedande får baraavses

ske åsidosattarbetstagaren har sina skyldigheter anställnings-när igrovt
förhållandet eller omständigheterna försvârande.särskiltnär ärannars

Bestämmelsen, tvingande, 18 § förstaskall stycket imotsom vara svarar
den gällande lagen.nu

sambandetBestämmelsen har redaktionellt i syfte framhävaändrats att
mellan 10 §§.och ll Den nuvarande lydelsen kan något missvi-anses var

eftersomsande, den avskedande kanenbart ske arbetstaga-närattanger
har åsidosatt åligganden.sina Detta vid handen baradetgrovt attren ger

brott anställningsavtalet så förståsRegeln skallär motgrova som avses.
andra uppsägningsgrunder knyter till arbetstagarenävenatt som an per-

sonligen kan till förhållandenaavskedande särskilt för-rätt när ärettge
svårande. Dock bör avskedande inte kunna i frågakomma arbetstaga-när

har drabbats nedsättning i arbetsförmågan till följd sjukdom,ren av en av
ålder eller någon liknande omständighet.annan

Alltjämt gäller avskedande bara får ske i de flagranta fallen däratt
arbetstagaren har inte godtas i någotkanuppträtt sättett som
avtalsförhållande eller omständigheternadär eljest särskiltär
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försvårande. Vi har i avsnitt 14.7. anfört skall in bl.a.vägaatt man
arbetsplatsens storlek och arbetstagarens ställning.

12§

fårArbetsgivaren inte grunda sig skeruppsägning annatvare en som av
skäl arbetsbrist eller avskedande enbart påän omständigheterett som ar-
betsgivaren har känt till två månaderän innan varsel lämnades tillmer
arbetstagaren enligt 32 Om arbetsgivaren har eller avskedatsagt upp
arbetstagaren dessförinnan ha lämnat sådant varsel, skall tidenutan att ett

frånstället räknasi tiden för uppsägningen eller avskedandet. Arbetsgiva-
får dock grunda uppsägningen eller avskedandet på omständigheterren

han har känt till två månader, dröjsmåletän ursäktligtärsom mer om
eller det finns synnerliga skäl för det.om

Bestämmelsen de s.k. månadsregler hittills funnitshar imotsvarar som
§7 tredje §stycket och 18 andra stycket. De båda reglerna har alltså

sammanförts till bestämmelse, skall tvingande.en gemensam som vara

I sak innefattar bestämmelsen två ändringar. För det första tidsfristenhar
förlängts från månad till två månader. Vår avsikt härvid denär atten
praxis utvecklats beträffande månadsregeln alltjämt skall vägle-som vara
dande, det gäller beräkna utgångspunkten för fristen.när För detatt
andra har bestämmelsen försetts med undantagsregel innebär atten som
uppsägning i vissa fall kan ske två månadernade har löpt Såäven när ut.
kan ske tidsöverdraget ursäktligt. Som exempel kanär nämnasettom att
arbetsgivaren innehållithar sitt besked uppsägning eller avskedandeom
efter begäran arbetstagaren. Det bör vidare beaktaskunna parternaav om

behövthar hämta något kompletterande ellermaterial någotavvakta
myndighetsbeslut eller det eljest funnits starka skäl skjuta för-attom upp
farandet. Det bör tillmätas betydelse arbetstagaren faktisktstor rentom

klarthar för sig arbetsgivaren har för avsikt ingripa anledningmedatt att
inträffad händelse eller arbetstagaren har fog förtvärtomav en attom

uppfatta dröjsmål bekräftelse arbetsgivaren låtatänkerett attsom en
saken bero. Lagregeln medger undantag också det finns synnerligaom
skäl för detta. Detta undantag skall tillämpas restriktivt och bör användas

syftei undvika klart stötande resultat, såsom uppsägningen ellernäratt
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avskedandet mycket allvarlig förseelse från arbetstagarens sida.avser en
Det bör tilläggas händelse med tiden kan förlora i sakligatt tyngd. Enen
materiell prövning efter långäger tid kan därför leda tillsom rum att en
händelse inte dåmera saklig grund för uppsägningutgör eller grund- -
för avskedande utgången skulle ha blivit den arbets-trots att motsatta om
givaren ingripit tidigare. Detta följer allmänna principer och föränd-av

inte den bestämmelsen. För tvåmånadersfristen skall brytasras av attnya
igenom fordras därmed i princip arbetstagarens agerande alltjämt kanatt

saklig grund för uppsägning.utgöra

Tidsbegränsad anställning

§13

En tidsbegränsad anställning upphör föregående uppsägning vidutan an-
ställningstidens utgång eller arbetet slutfört,när någotär inte annatom
har avtalats. Om arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat attom an-
ställningen skall kunna förtid,i tillämpassägas reglerna uppsäg-upp om
ning tillsvidareanställning. Uppsägning förtid påi grund arbets-av en av
brist fâr dock inte ske anställningenän har blivit oskäligt be-annat om

Äventungande för arbetsgivaren. avtal förtida fåruppsägningutan om en
tidsbegränsad anställning förtid,i anställningensägas har blivitupp om
oskäligt betungande nâgonderaför parten.

I paragrafen finns den grundläggande huvudregeln tidsbegränsadeattom
anställningar föregåendeupphör uppsägning vid den bestämdautan an-
ställningstidens utgång eller, vid anställning för visst arbete, arbe-närett

slutfört. Paragrafen i den delvisär delen §nuvarande 4tet motsvarar
andra stycket andra meningen. I paragrafen har det också tagits in regler

tidsbegränsadi vilka fall anställning kan upphöra i förtidom en genom
uppsägning. Reglerna, inte har någon motsvarighet i den nuvarandesom
anställningsskyddslagen, har behandlats i avsnitt l5.2.6. i den allmänna
motiveringen.

tidsbegränsadEn anställning upphör föregående uppsägningsagt utansom
vid anställningstidens utgång eller arbetet slutfört. Som framgårnär är av
första i paragrafenmeningen kan arbetsgivaren och arbetstagaren dock
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avtala Det således enskildamöjligt i det anställnings-ärannat. att t.ex.om
föreskrivaavtalet uppsägning något förfarande skall till-elleratt annat

glämpas tidsbegränsad anställning skall upphöra vid anställnings-när en
utgång slutfört. Arbetsgivarentidens eller arbetet och arbetstaga-ärnär

emellertid också avtala anställningenkan skall kunna sägasattren om upp
förtid, så anställningen före bestämda anställnings-i dvs. upphör denatt

tidens utgång eller innan arbetet slutfört. Om detta handlar andraär me-
i paragrafen.ningen

anställningen skallArbetsgivaren och kan avtalaarbetstagaren attom
i förtid låta anställningen gälla tills vidare,kunna sägas attgenomupp

till för-dock längst till viss tidpunkt. Detta skapa möjlighetsätt atten en
tida uppsägning s.k. längst-anställning används ofta inom dengenom en
offentliga sektorn. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan givetvis uttrycka
sig föreskrivaockså andra uttryckligensätt, t.ex. att attgenom upp-
sägning skall i förtid.kunna ske

Kan anställningen på grund avtal i förtid, skall anställnings-sägasav upp
tillsvidareanställningskyddslagens regler uppsägning tillämpasom av en

sådan förtida uppsägning; i den mån lagens regler åsidosättaskanen
uppsägningavtal, skall de gällande avtalsbestämmelsemagenom avom

tillsvidareanställ-tillsvidareanställning givetvis tillämpas i stället. De för
ning gällande reglerna uppsägningstid, förfarandet vid tvistt.ex.om om
uppsägning, således tillämpas påsanktioner och preskription skall även en
förtida uppsägning tidsbegränsad anställning. När det gällerav en upp-
sägningstid ligger i tidsbegränsad anställningdet dock sakens natur att en
alltid vid anställningstidensupphör utgång eller arbetet slut-när ärsenast
fört uppsägningstid då skulle löpa till följd förtidaäven om av en upp-
sägning. anställning i förtid får såledesMöjligheten prak-sägaatt upp en

i det fallet den gällande uppsägningstiden kortaretisk betydelse bara äratt
anställningstiden.den återståendeän

tillsvidareanställning vidreglerna uppsägning skall tillämpasAtt om av en
förtida uppsägning tidsbegränsad anställning, innebär arbets-attaven en

måste saklig för förtidagivaren ha grund uppsägning. Här gälleren
emellertid tredje inskränkning i förhållande tillenligt meningen en reg-

uppsägning tillsvidareanställninglema Arbetsbrist inteutgörom av en
saklig för förtida uppsägning; bara anställningen följdgrund tillen om av

inträffade arbetsbristen eller andra förhållanden blivit oskäligtden har
förtidabetungande kan uppsägning ske. Till detta återkommer vi straxt.
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När det gäller saklig förgrund förtida uppsägning från arbetsgivarensen
sida det således bara omständigheter hänför sig till arbetstagarenär som
personligen kan beaktas. Vid saklig grund-bedörrmingen vid uppsäg-som
ning tillsvidareanställning beaktas bl.a. hur länge arbetstagaren harav en
varit vad inträffatanställd och det har kan förväntas få för betydelsesom
för anställningsförhållandet i framtiden. Vid bedömningen detav om
finns saklig grund för förtida uppsägning skall i princip över-en samma
väganden vid uppsägning tillsvidareanställning Det kangöras.som av en

sakligdock grund-bedömningen vid förtida uppsägning kanantas att
påverkas tidsbegränsad anställningkomma oftast har kortatt varatav en

anställningen i vilket falltid och helst kommer upphöra vidatt attav som
anställningstidens utgång eller slutfört.arbetet I vad mån dessa ochärnär
andra för tidsbegränsad anställning specifika förhållanden skall tillåtas in-
verka på saklig grund-bedömning förtida uppsägning tidsbe-av en av en
gränsad anställning får det lämnas till rättstillämpningenöver avgöra.att

uppsägning i förtidl-lar det avtalats skall kunna ske, får arbetstaga-attom
någotalltid skäl anställning i förtid med iaktta-sägautan attren ange upp

gande gällande uppsägningstid.av

Har det inte avtalats uppsägning i förtid får ske, kan anställningenattom
förtidinte i det skulle finnas saklig förgrundsägas uppsäg-upp ens om

ning. Avskedande eller frånträdande anställningen enligt § får17 dockav
alltid finns tillräckliga för i principske det skäl det, dvs. när motpar-om

fjärdehar gjort sig skyldig till kontraktsbrott. Av meningenettten grovt
paragrafen framgåri dock uppsägning i förtid alltid får ske,att om an-

ställningen blivithar oskäligt betungande. Det förtida brytandet av an-
ställningen skall i dessa fall ske uppsägning. Härigenom bliräven genom
de gällande reglerna -i anställningsskyddslagen eller i avtal innehål-som
ler tillåtna avvikelser från lagen uppsägningstid, förfarandett.ex.om-

tvistvid uppsägning och preskription vid uppsägning tillsvida-om av en
reanställning tillämpliga sådan förtida uppsägning. Lagensäven en
regler saklig grund för arbetsgivares uppsägning emellertid inteärom
direkt tillämpliga. iDet avgörande stället omständigheterna så-är ärom
dana anställningen har blivit oskäligt Någrabetungande. turordnings-att
regler tillämpas inte heller för det fallet anställningen till följd in-att av
träffad arbetsbrist har blivit oskäligt betungande.

Vad anställningmed har blivit oskäligt betungande har viattsom avses en
utvecklat i avsnitt l5.2.6. i den allmänna motiveringen.närmare
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Termen oskäligt betungande sammanfattande be-avseddär att vara en
närnning på de fall förtida eller liknande tidsbegrän-där uppsägning av
sade anställningsavtal i tillåts enligt gällande Häri inbegripsdag deträtt.
fallet det grund omständigheter, arbetsgivaren inteyttreatt av som
rimligen förutse råda uppkommithar kunnat eller har arbetsbristöver,

arbetsgivaren efter någotpå sådant inte omplacering harsätt attett ens en
arbetsgivaren företags-behov arbetstagarens arbetskraft. Att t.ex.av av

vill omorganisation för med sig han inteekonomiska skäl göra attsomen
arbetskrafthar något behov arbetstagarens för den återståendelängre av

anställningstiden således inte förhållandettillräckligt. Det det underär att
förovanligt mycket det den skull kan sägasutan attsommar regnaren

fråga naturkatastrof force majeure-karaktär, inte hellerärvara om en av
förtid glassförsäljare.tillräckligt för i säsongsanställdsägaatt t.ex.upp en

såsom häftigkan plötsliga och oväntade naturhändelser, ha-Däremot en
förstör i princip all gröda inom område, skäl förgelskur utgöraettsom

förtid. gäller arbetsgivarensuppsägning i Detsamma verkstadt.ex.en om
omfattandeför brand.utsätts en

inteligger i anställningen kan oskäligt betung-Det sakens natur att vara
arbetsgivaren möjlighet förför arbetsgivaren, har den åter-ande attom

stående anställningstiden bereda arbetstagaren något arbete sig.hosannat
oskäligti anställningen skall betungande liggerRedan kravet att vara

för arbetsgivaren försökasåledes skyldighet placera arbets-det att omen
anställningstiden.återstående Det torde också främstför dentagaren vara

anställning längre tidsperiod detvid tidsbegränsad som avser en somen
oskäligtbetrakta anställningen betungande förkan bli aktuellt att som ar-

Är kvarvarande anställningstiden kort, ändåbetsgivaren. den längremen
uppsägningstiden, kan det undantagsvis komma igällande baradenän

oskäligt för arbetsgiva-fråga anställningen betungandebetraktaatt som
Vidarbetsgivaren har gått i konkurs.Ett sådant undantagsfall är omren.

anställningsavtaletsåledeskonkurs bör det alltid möjligt sägaatt uppvara
förtid.i

.

i anställningen. börskall personligen utföra arbete DettaArbetstagaren
anställningen har blivit oskäligtsärskilt beaktas vid bedömningen av om

väsentligtArbetsuppgifterna ha blivitbetungande för honom. kan t.ex.
kunde för-för vadfarligare eller betungande arbetstagaren än sommera

anställningstillfället.vidutses
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Om arbetsgivaren med stöd avtal eller regeln anställningenattav om-
blivithar oskäligt betungande tidsbegränsad anställning isäger upp en-

förtid finnsdet tillräckliga skäl för det, dvs. det finnsutan att utan att
saklig grund eller anställningen inte kan ha blivit oskäligttrots att anses
betungande för honom, kan han dömas till arbetstagaren betala såvälatt
allmänt ekonomiskt skadestånd för lagbrottet. Detsamma gällersom om
arbetsgivaren vid förtida uppsägning inte iakttar de procedur-t.ex.en
regler enligt lagen förgäller uppsägning. Har arbetsgivarensom en sagt

tidsbegränsad anställning i förtid detta inte tillåtet, kannär ärupp en ar-
betstagaren till domstol och begära uppsägningen ogiltigförklaras.att

ÄrDetta följer § första41 stycket. det arbetstagaren harav sagtsom upp
tidsbegränsad anställning i förtid detta inte tillåtet, för-dvs.när är nären

tida uppsägning inte kan ske grund avtal och anställningen intenärav
heller kan ha blivit oskäligt betungande, kan arbetstagaren enligtanses
46 § dömas betala såväl allmänt ekonomiskt skadestånd tillatt som ar-
betsgivaren. Arbetsgivaren har dock inte någon möjlighet få den orik-att
tiga uppsägningen ogiltigförklarad. Arbetstagaren kan på motsvarande

ådömas skadestånd, han inte iakttarsätt gällande uppsägningstid vidom en
förtida uppsägning.

Regeln tidsbegränsad anställning alltid kan i förtidatt sägasom en upp
anställningen har blivit oskäligt betungande för arbetstagaren ärom

tvingande till arbetstagarens förmån. 3 § framgårAv det vidare det äratt
tillåtet kollektivavtal på förhand bestämma regeln iatt ett attgenom
fjärde meningen i förevarande paragraf inte skall gälla, vilket innebär att
arbetsgivaren får anställningen i förtid grundsäga arbetsbristupp av

anställningen har blivit oskäligtäven betungande.utan att

Gemensamma bestämmelser

§14

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens anställ-attom en
skallning upphöra.

I paragrafen, inte har någon motsvarighet i den nuvarande anställasom
ningsskyddslagen, erinras det arbetsgivaren och arbetstagarenattom
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frivilligt anstälhiingsavtal skallkan komma upphöra.överens att ettom
inte någon förts inBestämmelsen har materiell innebörd och haregentlig

främst eftersom det har åtminstone upplysninglagen böransetts att ge en
vanligaste fallet anställningsavtal.det kanske för upphörande ettom av

10 § första framgår överenskommelseAv stycket det attatt en om en
anställning skall upphöra under vissa omständigheter skall anses som en

från arbetsgivarens sida.uppsägning

15§

Frågan påhuruvida anställningsavtal ogiltigt grund omständighe-ärett av
hänför till avtalets tillkomst skall bedömas enligt lagensigter som

påförmögenhetsrättens1915218 avtal och andra rättshandlingarom
område regler.andra allmänna avtalsrättsliga Den med stödsamt som av

på sådanagällandedessa regler vill avtalet ogiltigt grundgöra äratt av
månader frånomständigheter, skall varsla detta inommotparten om sex

utföras. Om har varslats före-det arbetet började inte inommotpartenatt
§längre gällande. I 50 finnsskriven tid, kan ogiltigheten inte göras reg-

utfört skall vill dom-ler vad den har arbetet hangöraom som om en
stolsförklaring innebär det finns anställningsavtal.att ettsom

någon motsvarighetParagrafen, inte har i den nuvarande anställ-som
innehåller bestämmelser det falletningsskyddslagen, rör att ettsom an-

på omständigheter hänför sig tillställningsavtal ogiltigt grundär av som
avtalets något giltigt anställningsavtal inte kommittillkomst, dvs. harnär

till bestämmelserna och innebördtill stånd. Bakgrunden deras har be-
motiveringen.handlats i avsnitt l5.2.2. och l5.2.3. i den allmänna

frågani paragrafen huruvida anställ-första meningen detI att ettanges
hänför sig tillningsavtal ogiltigt grund omständigheterär avta-av som

avtalsrättsliga regler. Dettatillkomst skall bedömas enligt allmännalets
1973129 239, 19816gällande se Ds Atorde rättmotsvara s. s.prop.

arbetsgivaren frist110. Om inom251 ff. och 19818271 denprop. s.
meningen i anställningsavtali andra god hävdar att etttrosom anges

omständigheter hänför sig till avtalets tillkomst ogiltigtgrund ärsomav
uppsägningkommit till stånd, kan detta inte betraktasinte har som en

utvecklat ivi avsnitt l5.2.2. i deneller avskedande. Detta har närmareett
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allmänna motiveringen. Arbetsgivaren kan inte ha varit i godanses tro,
hans påstående anställningsavtal grund omständigheteratt ettom av
hänför sig till avtalets tillkomst ogiltigt inte harär kommit tillsom

stånd kan föruttryck försök kringgå anställnings-ett ettses som att
skyddslagen eller han åtminstone borde ha insett hans ståndpunktom att

oriktig. I sådant fall bör det inte något hinderett möta betrak-var mot att
hans agerande uppsägning eller avskedandeta enligt anställ-som etten

ningsskyddslagen.

Av andra meningen i paragrafen framgår det den med stödatt som av
allmänna avtalsrättsliga regler vill gällande anställningsavtalgöra att ett

ogiltigt på grundär omständigheter hänför sig till avtalets till-av som
komst, måste varsla detta inom månader från detmotparten om sex att
arbete började utföras. Lämnas inte något varsel inom sexmånadersfris-

kan ogiltigheten enligt tredje imeningen paragrafen inteten, längre göras
gällande. Dessa bestämmelser har behandlats i avsnitt 15.2.3. inärmare
den allmänna motiveringen.

För bestämmelserna skall bli tillämpliga krävs det alltsåatt någon haratt
börjat utföra arbete någon Båda har från den tidpunktenparterannan.

månader på sig varsla sin inställning i ogiltighets-attsex motparten om
frågan. Eftersom arbetstagaren den har utfört arbete alltid harsom
möjlighet något skäl frigöra sig från anställningsavtaletatt utan att ange

uppsägning, torde det i första hand arbetsgivarengenom en egen vara
den åt vilken arbete har utförts, inte har denna möjlighet, harsom som

intresse åberopa ogiltigheten. Den fortsatta framställningenett attav tar
också sikte det fallet det arbetsgivaren åberoparär ogiltighe-att som
ten.

Varslet ogiltigheten gällande kan lämnas formlöst.görsatt Det krävsom
alltså inte varslet lämnas skriftligen. Av varslet skall det framgåatt detatt

gällande anställningsavtaletgörs ogiltigt inte har kommitär tillatt
stånd. Syftet med varslet bl.a. det skall tjänaär utgångspunkt föratt som
den preskriptionstid för i 50 Det vanligaste falletmotparten som avses
torde det arbetsgivaren arbetstagaren fortsättavägraratt utföravara att
arbete och samtidigt förklarar anledningen härtill hanäratt att attanser
det inte finns något giltigt anställningsavtal. Det krävs i föroch sig inte

den ogiltighetsanledning åberopas iatt varslet, och det förhål-som anges
landet viss ogiltighetsanledning har i varsletatt hindrar inteen angetts att



SOU 199332 Specialmotivering; anställningsskyddslagen 795

någon ogiltighetsanledning åberopas Den påstårannan partsenare. som
sig ha lämnat varsel har bevisbördan för detta påstående.ett

I princip samtliga allmänna avtalsrättsliga regler innebär avtalatt ettsom
grund omständigheter hänför sig till avtalets tillkomst ellerär,av som

kan förklaras ogiltigt s.k. ursprunglig ogiltighet kan åberopasvara,
sexmånadersfristen,under och frågan huruvida anställningsavtalet är

ogiltigt skall bedömas med strikt tillämpning allmärma avtalsrätts-en av
liga regler. De särskilda skyddssyften ligger bakom regleringen isom
anställningsskyddslagen, bör inte tillåtas inverka bedömningen hu-av
ruvida giltigt civilrättsligt avtal har uppkommit. I den mån den åbero-ett

avtalsrättsligapade ogiltighetsregeln i sig kräver arbetsgivarenatt reage-
tidigare sexmånadersfristenvad innebär,ännu än gäller naturligtvisrar

detta se 28 § andra stycket avtalslagen.t.ex.

Det bara allmänna avtalsrättsligaär regler innebär anställ-att ettsom
ningsavtal på grund omständigheterna vid avtalets tillkomst ellerär,av
kan förklaras ogiltigthelt åberopaskan under sexmånaders-vara, som
fristen. Avsikten omständigheter har inträffat förstär sedanatt som an-
ställningen tillträtts ihar princip bara skall kunna åberopas arbetsgiva-av

förgrund uppsägning eller avskedande och då kunna beak-ettren som en
bara i sakligled grund-bedömningen. Något förtas ettsom utrymme att

tillämpa allmänna avtalsrättsliga regler i den mån dessa innebärregler att
avtal på grund omständigheter hänför sig till tiden efterett av avta-som

lets tillkomst eller kan förklaras ogiltigt finnsär, det således inte.vara,
Det avgörande omständigheterna hänför sig till tiden efterär avtaletsom
tillkomst, inte den vill åberopa omständigheternanär fick kännedomsom

omständigheterna. I avsnitt 15.2.3. i den allmänna motiveringen harom
vi utvecklat i vad mån reglerna i 36närmare § avtalslagen kan åberopas.

Om något varsel inte lämnas inom sexmånadersfristen, kan ogiltigheten
inte längre gällande. Efter sexmånadersfristensgöras utgång har arbets-
givaren således i princip inte någon möjlighet med stöd allmännaatt av
avtalsrättsliga regler skilja arbetstagaren från Skullearbetet. arbetsgiva-

efter sexmånadersfristen skilja frånarbetstagaren anställningen, skallren
detta således i princip allt efter omständigheterna betraktas antingensom

uppsägning eller avskedande. Arbetsgivaren måste i sådant falletten
kunna visa finnsdet laglig grund enligt anställningsskyddslagen föratt en
sådan åtgärd. De omständigheter inom sexmånadersfristen skulle hasom
kunnat åberopas för med stöd allmänna avtalsrättsliga regler hävdaatt av
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ogiltigheten kan då bara beaktas inom för saklig grund-bedöm-ramen
ningen.

Vad arbetstagaren måste efterhan fåttha varsel inte delargöra att ettom
arbetsgivarens uppfattning i ogiltighetsfrågan och vill få domstolsför-en
klaring innebär det finns anställningsavtal framgår 50 Iatt ettsom av
fjärde imeningen paragrafen finns hänvisningdet till det lagrummet.en

16§

arbetstagarenInnan har börjat utföra arbete i anställningen kan såväl ar-
betsgivaren arbetstagaren häva anställningsavtalet med omedelbarsom
verkan, avtalade villkor inte har blivit uppfyllda eller detom om annars
finns vägande skäl för häva anställningsavtalet.tungt att

Paragrafen, inte någonhar motsvarighet i den nuvarande anställ-som
ningsskyddslagen, innehåller bestämmelser möjligheten hävaatt ettom
anställningsavtal med omedelbar innanverkan arbete har börjat utföras i
anställningen. Sedan arbete har börjat utföras i anställningen, dvs. sedan
arbetstagaren har tillträtt anställningen, finns det i princip inte någon

anställningsavtalet.möjlighet häva Däremot det i de fall iäratt som avses
17 § respektive § tillåtetll med omedelbar verkan frånträdaatt en an-
ställning eller vidta avskedande med omedelbar verkan. Bestäm-att ett
melserna i paragrafen har behandlats i avsnitt 15.2.4. i den allmänna m0-
tiveringen.

Av paragrafen framgår såväldet arbetsgivaren arbetstagaren kanatt som
anställningsavtalethäva med omedelbar verkan innan anställningen har

tillträtts, avtalade villkor inte blivithar uppfyllda eller detom om annars
finns vägande skäl för häva anställningsavtalet. Ett anställnings-tungt att
avtal i princip ikan inte hävas andra fall de i paragrafen.än som anges
Bestämmelserna i paragrafen reglerar också exklusivt fallet in-det att ett
gånget, giltigt anställningsavtal bryts innan anställningen tillträtts. Vidhar
brytande anställningsavtalet innan arbete har börjat utföras skall såle-av
des enbart den föreslagna regeln hävning tillämpas, och arbete välnärom
har börjat utföras i anställningen, kan i princip bara anställningsskyddsla-

regler uppsägning, avskedande och framträdande tillämpas för attgens om
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inledda Såavbryta det anställningsförhållandet. ingåttharsnart parterna
giltigt avtal tillsvidareanställning skall frånavtalet alltså bortsettett om -

vissa undantagsfall, såsom avtalet strider lag kunna bringasatt mot att-
förutom frivilligupphöra, överenskommelse, bara med stödgenom en av-

reglerna i anställningsskyddslagen.

Vid hävning enligt paragrafen tillämpas inte anställningsskyddslagensen
vidregler proceduren uppsägning eller avskedande. Häv-t.ex. ettom en

ningen enligt paragrafen får ske på varje hävningsättsamma som annan
civilrättsligt avtal, dvs. den muntligen ellerett att partenav genom ena

skriftligen förklarar för avtalet hävs. Det väsentliga ärmotparten att att
det klart anställningsavtalet inte längre skallgörs att parten attanser

fårgälla, inte hur har uttryckt sig. Hävningen ske med omedelbarparten
finns emellertid något hindrarverkan. Det inte det häv-att attsom anges

ningen från viss så längesker med verkan dag denna dagen senare senare
inte inträffar anställningen tillträtts.sedan har

Anställningsavtalet hävas med stöd paragrafen tillkan ända dess attav ar-
bete utföras anställningen.har börjat i Den absolut sista tidpunkt då an-
ställningsavtalet således i allmänhetkan hävas arbetstagaren instäl-är när
ler sig för utförahos arbetsgivaren börja arbete. Frågan arbe-näratt om

har börjat utföras i anställningen får bedömas enligt vanliga reglerte
jämför 714.NJA 1991 s.

Anställningsavtalet kan hävas, avtalade villkor inte har blivit uppfyll-om
eller finns vägande förda det skäl det. Det ligger itungtom annars sa-

kens krävas något mindre fördet bör arbetstagaren skall fåattnatur att
häva för arbetsgivaren skall fåavtalet det.göraän att

När föreskriver eller förutsätteranställningsavtalet vissa villkor skallatt
uppfyllda redan innan anställningen tillträds, bör avtalet regelvara som

villkoren uppfyllda tillträdet. Omkunna inte blivit före denhävas harom
något giltigt avtalet innan såskäl bryter redan detutan attparten motena

tillämpning, allmänhet vidarehar i bör i kunnasäga trätt utanmotparten
frigöra sig från avtalet. Bara fråga helt bagatellartatdet är ettom om
avtalsbrott fog egentlig betydelse förmed kan sägas utan mot-som vara

då således ha utnyttjat situationen föroch den kan sägasparten, partenena
främst från det ingångnaandra skäl avtalsbrottet kommaänatt av an-

ställningsavtalet, villkorbör avtalet inte få Ett enligt avtalethävas. som
uppfyllas först tillträtts kan i intekan sedan anställningen har allmänhet
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åberopas för hävning anställningsavtalet innan anställningen har till-av
Innan anställningen tillträttshar och tidsfristenträtts. enligt avtalet för att

uppfylla villkoret har löpt kan inte villkoret intesäga harut attman
blivit uppfyllt. Det således i allmänhet inte möjligt hävaär avtalet baraatt
därför kan förutse uppställt villkor, får uppfyllas förstatt att ettman som
efter tillträdet, inte kommer uppfyllas.att

När det sedan gäller andra vägande skäl för hävning äntungt att motpar-
inte har uppfyllt avtalat villkor följandekanten sägas.ett

Ett anställningsavtal kan ingås lång innantid arbetet skall börja utföras
och mycket kan inträffa under mellantiden. Om arbetsgivaren går i kon-
kurs, bör såväl konkursförvaltaren arbetstagaren ha möjlighet attsom

Överhäva avtalet. huvud bör arbetstagaren ha möjlighet hävataget att
avtalet, det kan förutses arbetsgivaren inte kommer betala lönattom att
och andra anställningsförrnåner i tid.rätt

Om arbetsgivaren, skäl inte har med arbetstagaren integöra,attav som
längre har något behov få de arbetsuppgifter utförda för vilkaattav ar-
betstagaren har anställts, bör arbetsgivaren i normalfallet få häva avtalet

han inte har någon möjlighet utnyttja den anställde för andraattom upp-
gifter. En sjuksköterska kan anställas privatperson för vård it.ex. av en
hemmet åldring hinner avlida innan sjuksköterskan har hunnitav en som
tillträda anställningen.

Arbetsuppgifterna kan något skäl komma framstå väsentligtattav som
farligare eller betungande för arbetstagaren vad för-kundeänmera som

vid anstälhiingstillfället. I sådana fall bör arbetstagaren ha möjlighetutses
häva avtalet. Det vidarekan inträffa omständigheter arbetstagarsi-att

dan inte har kunnat förutses och kan föra sigmed arbetstaga-som attsom
har förvägande skäl häva avtalet. Arbetstagaren kantungt attren exem-

pelvis drabbas sjukdom. Det förhållandet arbetstagaren kan fåattav en
attraktivare anställning dock inte tillräckligt skäl förär ett attannan, mot

arbetsgivarens vilja avtalet.häva Likaså bör inte heller arbetsgivaren
kunna häva avtalet bara därför han har hittat arbetstagareatt en annan

kan utföra arbetsuppgifterna bättre eller till lägre kostnad.som en

Som har framgått det sagda kan det fråga vitt skilda omstän-av vara om
digheter kan tillräcklig anledning för anställningsavtalutgöra att ettsom
skall få hävas innan arbete har börjat utföras i anställningen. Det gemen-
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det- vid sidan sådana avtalsbrott tidigareär nämntsattsamma av som -
fråga skäl för anställningsavtaletvägande bryta inteär ochtungt attom

inleda anställningen. Det får ankomma på domstolarna med be-ytterst att
aktande omständigheterna i varje särskilt fall det har fun-avgöraav om
nits tillräckliga förskäl häva anställningsavtalet.att

Om den arbetsgivaren eller arbetstagaren anställ-häverpartenena - -
ningsavtalet det finns något giltigt skäl för enligtdet paragrafen,utan att

få såvälkan allmänt ekonomiskt skadestånd enligt 46motparten som
När hävning har skett däremot intedet möjligt få domstols-är atten en
förklaring innebär det ändå finns anställning. Här finns det så-attsom en

inte någon motsvarighetledes till reglerna ogiltigförklaring t.ex.om av
oriktig uppsägning från arbetsgivarens sida, sanktionen förutanen en

oriktig hävning från arbetsgivarens sida enbart skadestånd enligt 46är
ekonomiska skadeståndet,Det vid oriktig hävning i praktiken barasom en

torde kunna tiden efter det anställningen har upphört, ärattavse som
framgår 46 § tillandra stycket begränsat högst det belopp fram-av som
går 47av

När det gäller skadestånd vidarbetstagares oriktig hävning bör deen en
riktlinjer ikunna gälla dag tillämpas vid bestämmande skadeståndsom av
i fallet intedet arbetstagaren har iakttagit uppsägningstid.att

Bestämmelserna paragrafeni tvingande till arbetstagarens förmån.är

17§

En får omedelbararbetstagare med verkan frånträda anställning,sin om
mån âsidosattarbetsgivaren väsentlig har áliggandeni arbetsta-sina mot

garen.

paragrafen iI har reglerna § tredjenuvarande 4 stycket första meningen
frånträdandearbetstagares sin anställning förts 46 §in. I förstaom en av

stycket har det förts in uttrycklig regel skadeståndsskyldighet fören om
arbetstagare frånträder sin anställning finns fördet skälutan atten som
enligtdet denna paragraf.
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18§

Om arbetsgivaren har fog för arbetstagare haratt anta att en ute-som
blivit från arbetet har anställningen,övergett kan arbetsgivaren sända ett
meddelande med vilketi arbetstagaren höraposten attuppmanas genast av
sig med risk för han kan förlora sin anställning. Om sådantatt annars ett
meddelande sänds till arbetstagarens kända adress och arbetstagarensenast
inte hör tvåsig inom veckor från avsändandet, skall anställningsförhål-av
landet upplöst. Om arbetstagaren fackligtär organiserad, skallanses som
arbetsgivaren underrätta organisationen sådantnär meddelandegenast ett
har sänts.

Kan arbetstagaren efterhandi visa han hade laga förfall för utebliatt att
från arbetet låtaoch bli höra harsig, han efter anmälan under åratt av ett
företrädesrätt återanställningtill §§.enligt 29 och 30

I paragrafen, inte har någon motsvarighet i den nuvarande anställ-som
ningsskyddslagen, finns det regler vad arbetsgivaren kan hangöraom om
vill upplösa anställningsförhållande han har fog förett när att anta att ar-
betstagaren har anställningen.övergett Arbetsgivaren skall då med posten
kunna sända meddelande tillöver arbetstagaren medett uppmaning atten

höra sig. Arbetsgivaren skall ocksågenast underrätta arbetsta-av genast
fackliga organisation meddelandet harnär Hör arbetstagarensänts.garens

inte sig inom två veckor från avsändandet meddelandet, skallav av an-
ställningsförhållandet upplöst. Kan arbetstagaren i efterhandanses som
visa han hade laga förfall för utebli från arbetet låtaatt och bliatt att
höra sig, har han efter anmälan företrädesrätt till återanställning. Bak-av
grunden till reglerna har behandlats i avsnitt l5.2.8. i den allmänna moti-
veringen.

förfaringssättDet förstai stycket skall bara kunna användassom anges
arbetsgivaren har fognär för arbetstagarens frånvaro frånatt anta att ar-

betet innebär arbetstagaren har anställningen. Situationenövergett kanatt
den arbetstagaren har han hart.ex. tagit anställningattvara uppgett att

något håll eller han inte önskar ha kvar sin anställning.annat att I nor-
malfallet har arbetsgivaren i sådana fall grund arbetstagarens utta-av
landen fog för arbetstagaren har anställningen,att övergettanta att om
arbetstagaren därefter bara uteblir från arbetet. Att situationen under
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vissa omständigheter kan eller jämställabetrakta med,attvara som, en
uppsägning eller från arbetsgivarens sidaavskedande har berörts i denett

motiveringen se avsnitt 15.2.8., 14.4.3.5. 14.7.4..allmänna och

från arbetetMen arbetstagaren bara uteblir meddela sigäven utan attom
fogarbetsgivaren, kan arbetsgivaren ha för arbetstagarenmed att anta att

anställning. I fall, där arbetsgivaren inte påhar sin dessa redanövergett
fog för sådantgrund arbetstagarens uttalanden har antagande,ettav egna

arbetsgivaren i normalfallet vissa undersökningar för för-måste göra att
anledningen till frånvaron.redasöka ta

måste sålunda skäliga allvarligtArbetsgivaren och menade försökgöra att
nå Har arbetsgivaren tillgång till arbetstagarens telefon-arbetstagaren.

försöker nå telefonmåste det krävas han arbetstagaren påatt attnummer,
tillfällen.vid åtminstone Har arbetstagaren kärmedom ochett par om

möjlighet nå släktingararbetstagarens och bör det dess-nära vänner,att
försök i förbindelsekrävas han sig på telefongör sättaett attutom att

åtgärdmed naturlig vidare fråga arbetstagarensdessa. En arbets-är att
fackliga organisation. Iblandkamrater och dennes kan det grund av

vidtaromständigheterna arbetsgivaren åtgärder.krävas andraävenatt
arbetstagaren har alkoholproblem,Misstänker arbetsgivaren kan detatt

frånvaronofta finnas anledning kant.ex. att anta att ettsnarare ses som
föruttryck för dessa problem arbetstagaren har sinän övergettatt an-

normalfalletställning. Då får det i krävas arbetsgivaren vidtaratt mera
undersökningar eljest för försökaomfattande komma i kontakt medän att

139.AD 1992 Menarbetstagaren jämför kan arbetsgivaren trots attnr
skäligenhan åtgärder kan fåhar vidtagit de krävas honom intesom av

måstefrånvaron,reda på anledningen till arbetsgivaren i falldettaäven
arbetstagaren harha fog för sin anställning.övergettanta attattanses

Med sammanfattande beskrivning kan arbetsgivaren måstedet sägas atten
beaktandevidta de åtgärder med hans kunskap arbetstagarensom omav-

övriga omständigheter framstår för vadoch naturliga redaatt tasom-
på.frånvaro Har fårarbetstagarens beror arbetsgivaren gjort detta, han

ha haft fog för arbetstagaren har anställningenövergettanta attattanses
därvid framkommit anledning till någotvad har inte att antaom som ger

annat.

fogsålunda förHar arbetsgivaren arbetstagaren har övergettatt attanta
medsin anställning, kan han uppmaning till arbets-sända överposten en
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höra sig med risk förtagaren att arbetstagarengenast kanav att annars
förlora sin anställning. Uppmaningen skall sändas till arbetstagarens se-

kända adress. Om arbetstagaren inte harnast någon adressuppgett annan
för arbetsgivaren, får hans folkbokföringsadress denanses senastsom
kända. Det bör inte krävas uppmaningen sänds i rekommenderatatt ett
brev. Men eftersom arbetsgivaren måste kunna styrka bl.a. och näratt
han har uppmaningen, fårsänt det arbetsgivaren i intresseantas att eget
oftast sänder uppmaningen i sådant brev.ett

Brevet skall innehålla uppmaning till arbetstagaren höraen att genast av
sig till arbetsgivaren och erinran arbetstagaren kan förloraatt sinen om
anställning han inte hör sig till arbetsgivaren inom två veckor frånom av
det brevet avsändes. Det ligger i sakensatt uppmaningen skallnatur att

daterad eller i fall innehålla uppgift vilket datumvara vart arbets-en om
måste höra sig förtagaren anställningsförhållandetsenast inte skallattav

upplöst. Uppmaningen kan utformas enligt följande.anses som t.ex.

1993-04- l 5

Till Arbetstagaren Anders Andersson
Senastkända adress Villagatan 12

lll 11 VILLASTADEN

Ni har uteblivit från arbetet hos sedanden 9 april 1993.Trots försök haross
vi inte kunnat nå Er för höra efter varför Ni har uteblivit. Vi haratt anledning

Ni har Erövergett anställning hosatt antaatt oss.

Vi Er höra Er till lämpligen påuppmanar att genast telefonav oss,011-111 ll ll. Hör Ni inte Er till inom två veckor från denna dag,av oss
dvs. , kan Ni förlora Er anställning hos anställ-oss;ningsförhållandet då upplöst enligt 18 § anställningsskyddslagen.anses som

För ArbetsgivarebolagetAktiebolag

Bengt Bengtsson
Personaldirektör

Om arbetstagaren fackligt organiserad,är skall arbetsgivaren genast
underrätta arbetstagarens organisation meddelandet harnär Dettasänts.
kan lämpligen ske arbetsgivaren sänder kopia meddelan-attgenom en av
det till den lokala arbetstagarorganisationen. Finns det inte någon lokal
arbetstagarorganisation, kan meddelandet sändas till den centrala organi-
sationen. Att arbetsgivaren skall underrätta arbetstagarorganisationen är

Ävens.k. ordningsföreskrift.att arbetsgivaren har låtitse som blien om
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organisationen, anställningsförhållandet såledesunderrätta kanatt anses
upplöst med stöd denna paragraf.som av

Om inte till arbetsgivaren inom två efterarbetstagaren hör sig veckorav
anställningsförhållandetuppmaningen sändes, skalldet att anses som

förutsätter inte under mellantiden kommitupplöst. Detta dock det haratt
fram omständigheter arbetsgivaren inte längre har fog förgör att attsom

arbetstagaren har anställningen. Arbetsgivaren kanövergett näm-anta att
sig,ligen, arbetstagaren inte har hört under mellantiden haatttrots av

fått reda på arbetstagaren ligger medvetslös på sjukhus ellerattt.ex. ett
tvåveckorsfristenhar häktats. Om arbetsgivaren under på dettahanatt

får på anledningen till har uteblivit frånreda arbetstagaren arbetetsätt att
och anledningen inte arbetstagaren har anställningenär övergettatt- -

anställningsförhållandet inte upplöst med stöd dennakan anses som av pa-
fortfaranderagraf. Om arbetsgivaren vill upplösa anställningsförhållan-

får i eller varviddet, han stället använda uppsägning avskedande, han kan
åberopa olovligen laga förfallarbetstagaren och har uteblivitutant.ex. att
från arbetet. Arbetsgivaren kan naturligtvis också försöka kommaatt

anställningen skallmed arbetstagaren upphöra.överens attom

Även uppmaningen kommer i med kanbrevet med retur posten, an-om
ställningsförhållandet upplöst. krävs alltså inteDet arbetsta-attanses som

faktiskt nåtts uppmaningen. Kommer det vid postbehand-har avgaren
fram har för arbetsgivaren tidigare okändlingen arbetstagarenatt en ny,

avstånd från arbetsplatseninom rimligt eller den tidigare adressen,adress
förstmåste arbetsgivaren emellertid undersöka arbetstagaren kan nåsom

han uppmaning.den adressen innan kan sända Annars kannya en ny
sådanainte undersökningar han har fog förhan ha gjort att att antaanses

anställningen.arbetstagaren har övergettatt

organisa-å sidan sig själv eller sinHör arbetstagaren andra genomav -
tvåveckorsfristen, anställnings-tion eller något kanombud -inomannat

paragraf. Arbets-förhållandet inte upplöst med stöd dennaanses som av
givaren, då fått får i stället redahar kontakt med arbetstagaren, tasom
på anledningen till frånvaron eventuelltoch t.ex.agera, genom en upp-

frånsägning eller utgångspunkt vad därvid haravskedande, medett som
kommit fram. Om arbetstagaren skulle meddela det riktigt hanäratt att

anställningsförhållandet givetvishar anställningen, skallövergett anses
upplöst.som
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Avsikten med denna paragraf anvisningar tillär arbetsgivarenatt ge om
hur han alltid kan för upplösa anställningsförhållandegöra i deatt ett
oklara fall där arbetstagaren bara uteblir från arbetet och inte går nå.att
Bestämmelserna i paragrafen inskränker inte i sig arbetsgivarens övriga
möjligheter påföljder gällande. Närgöra arbetstagarenatt omedelbart

anställningenöverger arbetsgivaren har honom tillskäl det,utan att gett
kan arbetstagaren bli skyldig betala skadestånd för han inte haratt att
iakttagit uppsägningstid. Olovlig frånvaro kan ligga till grund för upp-
sägning och medföra åtminstone löneavdrag eller, med stöd kollektiv-av
avtal, disciplinpåföljd. Arbetsgivaren kan således själv välja han villom
använda det förenklade förfarande paragrafen anvisar i klarade fallsom
där arbetstagaren anställningenöverger bara utebli från arbetetattgenom
eller han vill försöka kräva arbetstagaren skadestånd förom att t.ex.

denne inte har iakttagit gällande uppsägningstid.att Det finns dock an-
ledning arbetsgivaren i allmänhet väljer det förenklade förfa-att tro att
randet, i synnerhet detta kan användas i de fall däräven arbetsgiva-som

huvud inte fåöver kan kontakt med arbetstagaren, exempelvistagetren
för denne har flyttat utomlands.att

Bestämmelserna i paragrafen inskränker inte heller arbetsgivarens möj-
ligheter anspråk från arbetstagarsidan gällandeatt mot göra omstän-att
digheterna sådana arbetstagarenär skall ha anställning-att övergettanses

och anställningsförhållandet således har upphörtatt arbetstagarensen
initiativ jämför AD 1980 140, 1982 132, 1986 1987t.ex. nr nr nr nr
159, 1991 85 och 1992 139.nr nr

Om arbetstagaren hör sig till arbetsgivaren inom tvåveckorsfristenav
arbetsgivaren ändå arbetstagaren återgåvägrar i arbete, kanmen dettaatt

betraktas uppsägning eller avskedande. Arbetsgivaren måste dåettsom en
kunna visa det finns åtminstone saklig grund,att grund arbets-t.ex. av

olovliga frånvaro.tagarens

Om arbetsgivaren han sände uppmaningennär insåg eller borde insettha
arbetstagaren inte hade anställningen,att övergett dvs. han i ondom var
kan hans åtgärd sända uppmaningen betraktastro, uppsägningatt som en

eller avskedande. Detta kan arbetstagaren givetvisett påstå och, påstå-om
endet förs fram inom gällande frister, i rättegång.prövat Rätte-en
gången kommer då gälla arbetsgivaren har uppmaningenatt säntom trots

han har insett eller borde ha insett arbetstagarenatt inte hadeatt övergett
anställningen. Påstår arbetsgivaren i rättegången alternativt det haratt
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funnits saklig grund för elleruppsägning avskedande, påett t.ex.en
grund arbetstagarens måsteolovliga frånvaro, detta påstående givetvisav
också prövas.

Arbetsgivaren inte varitkan ha i ond han sände uppmaning-närtroanses
därför han inte gjort tillräcklig undersökningbara har vadatten en av

arbetstagarens frånvaro kan bero på. Det måste dessutom krävas att om-
ständigheterna i det särskilda fallet arbetstagaren har kända al-t.ex. att
koholproblem sådana det framstår så sannolikt eller närlig-är att som-
gande arbetstagarens frånvaro beror något han haränatt annat att

anställningen arbetsgivaren åtminstone borde ha insett dettaövergett att
och gjort ytterligare efterforskningar innan han sände uppmaningen.

kan finnas fall där arbetstagaren skuld tillDet han har uteblivitär utan att
från arbetet och låtit bli höra sig. Arbetstagaren kan liggaatt t.ex.av

imedvetslös på sjukhus utlandet. För dessa undantagsfall, där arbetsta-ett
i efterhand visa hade laga förfall,kan han har det i andra stycketattgaren

möjlighet för fåarbetstagaren företrädesrätt till återan-getts atten en
ställning enligt reglerna i 29 och 30 §§. Det dåkrävs arbetstagarenatt

bevisakan för arbetsgivaren och, det blir tvist saken, införom om en
domstol faktiskt hade laga förfall.han Kan arbetstagaren bevisa dettaatt
för arbetsgivaren, företrädesrätthar han enligt de nämnda lagrummen så

hos arbetsgivaren har anmält anspråk företrädesrätten,han vilketsnart
förfalletgivetvis kan ske samtidigt det laga styrks. Såsom framgårsom av

företrädesrätten från detlagtexten gäller arbetstagaren anmälde sittatt
anspråk Innebördenoch sedan under år. arbetstagarens företrädes-ett av

framgår 30 §§.29 och Kravet viss minsta anställningstidrätt av en
inte i det fallhos arbetsgivaren gäller dock förevarande paragraf be-som

handlar. med arbetstagarenDet räcker visar laga förfall och anmäleratt
anspråk företrädesrätten. Arbetstagaren skall således i förekommande
fall placeras in i enligt 30 bland deturordningen § arbetstagare kansom

på arbetsbrist.ha grundsagts upp av
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Uppsägningstid

Under denna rubrik finns det regler uppsägningstid. Rubriken ochom
reglerna har i sak oförändrade förts från denöver nuvarande anställ-
ningsskyddslagen, avsnitt 23.2. i den allmänna motiveringen.se

19§

bådeFör arbetsgivare och arbetstagare gäller minsta uppsägningstiden av
månad.en

Om arbetstagare vid uppsâgningstillfället har varit anställd hosen ar-
betsgivaren de månaderna följdi eller sammanlagt tolvsenaste minstsex
månader under de två åren, har arbetstagaren tillrättsenaste uppsäg-en
ningstid av
två månader fylldavid 25 år,

månader fylldavid 30 år,tre
fyra månader vid fyllda 35 år,
fem månader vid fyllda år,40

månader vid fyllda 45 år.sex

Paragrafen har i sak oförändrad förts från nuvarandeöver ll

Lön förmåneroch andra under uppsägningstiden

Som framgår vad anförs i avsnitt 16. i den allmänna motiveringenav som
föreslår vi inte några materiella ändringar i reglerna i nuvarande 12-

§§14 lön och andra förmåner under uppsägningstidcn.om
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20§

arbetstagareEn har blivit uppsagd har underrätt uppsägnings-attsom
arbetstaga-Vbehållatiden sin lön och andra anställningsförmäner även om

får några arbetsuppgifter fårinte alls eller andra arbetsuppgifter änren
tidigare.

Paragrafen har i sak oförändrad förts från nuvarande 12över

21§

Om arbetsgivaren har förklarat arbetstagaren behöver ståinte tillför-att
fogande under uppsägningstiden eller del fårdenna, arbetsgivarenen av

§från förmåner enligt 20 räkna inkomster arbetstagaren underav som
hartid förtjänat anställning. Arbetsgivareni ocksåharsamma en annan

räkna inkomster arbetstagarenrätt under denna tid uppenbar-att av som
Ävenligen kunde ha godtagbartjänat i anställning. utbildnings-annanen

bidrag lämnas efter beslut arbetsmarknadsmyndighetfår räk-som av en
den mâni bidraget tid anställningsförmânernanas av avser samma som

och har beviljats arbetstagaren efter uppsägningen.

Paragrafen i oförändrad förtshar sak från nuvarande 13över

22§

En uppsagd arbetstagare får någoninte förflyttas till underortannan
uppsägningstiden, arbetstagarens möjligheter söka arbeteatt nyttom
därigenom skulle icke obetydligt försämras.

Under uppsägningstiden har uppsagd arbetstagare också till skäligrätten
frånledighet anställningen bibehållnamed anställningsförmâner för att

besöka arbetsförmedlingen påeller söka arbete.sättannat
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Paragrafen har i sak oförändrad förts från nuvarande 14över

förmånerLön permitteringoch andra under

Under denna rubrik finns det regler lön och förmånerandra underom
perrnittering. Rubriken i oförändradeoch reglerna har sak förts över
från den nuvarande anställningsskyddslagen, avsnitt 23.3. i den all-se

motiveringen.männa

23§

arbetstagare underEn permitteras har permitteringstidenrätt attsom
anställningsförmånerlön och andra arbetstagaren hadesamma som om

fått behålla arbetsuppgifter. gäller docksina Detta inte permitteringenom
följd arbetet säsongsbetonat eller andra skäl inte ärär ärattav aven

sammanhängande till sin natur.

frånParagrafen har i sak oförändrad förts nuvarande 21över

påTurordning vid uppsägning arbetsbristgrund av

paragrafer rubrik finns de centralaI de samlats under denna be-som
stämmelsema turordningen vid uppsägning grund arbets-rörsom av

Vi föreslagit annorlunda konstruerade regler debrist. har helt och ännya
gäller i Sammanfattningsvis kan det dock lång anställ-dag. sägas attsom

står i förgrundenningstid alltjämt den omständighet turord-är närsom
turordningsfrå-fastställs kollektivavtalslösningar rörandeningen och att

§§.nuvarande 22 och 23i första Reglernasätts ersätterrummet.gorna
omplaceringsskyldighet viddet gäller arbetsgivarens allmännaNär ar-

omplaceringsregeln i 7betsbrist reglerna den nuvarandeersätter
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förstaI den paragrafen under 24rubriken, målsättninganges som en
arbetsgivaren och de arbetstagarorganisationer företräder deatt som an-

ställda arbetsplatsen skall försöka träffa kollektivavtal den turord-om
ning skall gälla mellan arbetstagarna. Här vidare viktigsom ges en an-
visning vad bör beakta sådant avtal träffas. Iparterna närom ett paragra-
fen finns också vissa regler kollektivavtal turord-säger att ettsom om
ningen kan tillämpas också på utanförstående arbetstagare attmen en
förutsättning för detta bl.a. de utanförstående arbetstagarnaär behand-att
las lika med medlemmarna.

Om inte träffar kollektivavtal turordningen, träder andraparterna ett om
regler enligtin de därefter följande paragrafema. I 25 § därvidges reg-
ler hur indelningen i turordningskretsar skall till. Vi föreslår iom
denna del lagstiftningen skall tillföras begreppen arbetsenhet och iatt
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Samtidigt föreslås begreppenatt
driftsenhet avtalsområdeoch utgå.skall Den fackliga organisationens
möjlighet begära turordning för behålls inte helleratt ortenen gemensam
enligt förslaget. När turordningskretsama har fastställts får arbetsgivaren
enligt 26 § välja så många arbetstagare de högstut att motsvarar en
femtedel inom den turordningskrets där arbetsbristen finns. Arbetsgiva-

har dock enligt förslaget alltid välja minst två arbetstagarerättren att ut
Övrigainom denna fårarbetstagare företräde grundgrupp. av an-

ställningstid. Eftersom de arbetstagare har i huvudsak jämförbarasom
arbetsuppgifter förutsättasockså får ha tillräckliga kvalifikationer för ar-
betsuppgiftema inom kommer omplaceringar redanägaattgruppen, rum
vid indelningen i turordningskretsar. När det gäller den allmänna ompla-

Ävenceringsskyldigheten föreslås regler enligt 27 de befattningarnya
kan finnas utanför den egentliga turordningskretsen skall för-därvidsom

delas i turordning särskildaenligt regler.

I den sista paragrafen under denna 28rubrik, arbetstagareattanges
med nedsatt arbetsförmåga skall få företräde till fortsatt arbete under
vissa förutsättningar.
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Kollektivavtal turordningom

§24

påVid uppsägning grund arbetsbrist bör arbetsgivaren och de arbets-av
tagarorganisationer företräder arbetstagarna på arbetsplatsen försökasom
trájfa kollektivavtal den turordning skall gälla mellan arbetsta-om som

Därvid bör såvälhänsyn till verksamhetens krav dettasgarna. som an-
språk på trygghet anställningen långi arbetstagare med anställnings-som

Äventid kan ha. fårandra sakliga skäl vid bedömningen.invägas

Ett sådant kollektivavtal fårturordning tillämpas på arbetstagareävenom
inte medlemmar den avtalsslutande arbetstagarorganisationen,ärsom av

sådantde sysselsätts avtaleti arbete och behandlas lika medom som avser
dem tillhör organisationen.som

Om det träffas kollektivavtalinte turordningen, tillämpas 25 ochom
§§.26

inledandeDetta stadgande har i allmänna motiveringenden beskrivits som
målsättningsparagraf. förParagrafen uttryck uppfattningen atten ger

uppkomna frågor övertalighet och uppsägningar i samband därmed iom
första hand bör lösas i samförstånd. Den nuvarande lagen inte påger
detta sådan anvisning. Självfallet innebär bestämmelsensätt parterna en
inte någon rättslig förpliktelse avtalslösningar.sökaatt

Avtalet skall enligt första stycket ingås med de arbetstagarorgani-kunna
sationer företräder arbetstagarna på arbetsplatsen. Med dennasom
formulering har vi velat påmarkera kravet centrala kollektivavtalatt som

förutsättning för flexibla avtalslösningar inte längre gäller. Motiveten
bakom någotändringen vi inte har funnit skäl i lagen pekaär att att ut
vilken nivå inom den fackliga organisationen avtal skall kunna träffas i
dessa frågor se avsnitt 10. Genomoch 17.. lagen inte längre kräveratt
centrala avtal kan också följa förskjutningytterligare tyngdpunktenen av
i förhandlingssystemet till det lokala planet. Vi har också kra-utrnönstrat

på godkännande uppsägningarcentral nivå vissa arbets-äldrevet av av
tagare.
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Den i första stycket första meningen formuleringenvalda dock inteär av-
sedd rubba förutsättningarde faktiskt gäller i dagatt närrent ettsom
turordningsavtal träffas. Detta alltsåkommer fortsättningsvisäven nor-

ingåsmalt mellan arbetsgivaren och den kollektivavtalsbärandeatt orga-
Ånisationen. andra sidan kan lokalt turordningsavtal mellan arbetsgi-ett

organisationoch tidigare inte har tecknat kollektivavtalvaren en som om
lön och alhnänna anställningsvillkor i sig giltigt.vara

I första stycket har vi vidare tagit in vissa anvisningar till de avtalsslutan-
de vad bör beaktas kollektivavtal träffas. Dessanärparterna ettom som
anvisningar har medvetet fonnulerats så de inte skall uppfattas såsomatt
rättsligt förpliktande. Det skall således inte möjligt rättsligtattvara an-
gripa turordningsöverenskommelse påståoch lagens anvisningaratten
inte följts.har Något gäller dock turordningsavtalet diskri-ärannat om
minerande i den meningen utanförstående arbetstagare inte har be-att
handlats lika med medlemmarna. Detta framgår andra stycket. Iav an-
slutning till första stycket bör också framhållas särskilda regler gälleratt
för exempelvis arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga faller undersom
tillämpningsområdet 28för Enligt denna tvingande bestämmelse skall

arbetstagare har nedsatt arbetsförmåga och därför har berettsen som som
särskild sysselsättning hos arbetsgivaren få företräde till fortsatt arbete,

det kan ske allvarlig olägenhet. Om förutsätmingama enligtutanom
denna paragraf uppfyllda, innebär det alltså förhindradeär äratt parterna

träffa avtal uppsägning faller under paragrafensatt avom personer som
tillämpningsområde. Särskilda regler gäller också för fackliga förtroen-
demän i turordningssammanhang, 8 § förtroendemannalagen.se

andraAv stycket framgår det kollektivavtal rörande turordningenatt ett
liksom i dag får tillämpas på utanförstående arbetstagare,även under
förutsättning de sysselsätts i sådant arbete avtalet Dennaatt som avser.
bestämmelse den generella regel finns i den föreslagnamotsvarar som

Eftersom §3 3 inte omfattar 24 i sig själv dispositiv, har viärsom
§24 bör innehålla stadgande. Därtill funnitmotsvarande har vimenat att

det angeläget i paragrafen enskilda turordningsavtal, fram-röratt som
hålla avtalet inte får tillämpas utanförstående arbetstagare,att en om
avtalet diskriminerande. viAtt begränsat tillämpningsom-är att anse som
rådet till just utanförstående arbetstagare beror vi har velat fästa deatt
avtalsslutande uppmärksamhet just denparternas utsattagruppens
ställning. Därtill lagstiftning möjligheter angripa uppsäg-attger annan
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ningar föreningsrättskränkande,är könsdiskriminerande Gene-som m.m.
rellt kan turordningsöverenskommelse också angripas den strideren om

god sed arbetsmarknaden AD 1983 107. Möjlighetenmot attnr an-
gripa turordningsöverenskommelse enligt gällande står kvarrätten ogra-
verad. Den föreslagna regeln endast kompletteringutgör skyddetnu en av
för främst de utanförstående arbetstagarna.

I kravet på likabehandling ligger det inte får ovidkommande hän-att tas
den grunden arbetstagaren inte medlem i den avtalsslutandeärattsyn

organisationen. Om kravet på likabehandling inte uppfyllt kanär upp-
sägningen förklaras ogiltig. Detta framgår 41av

I tredje stycket erinras det reglerna i 25 och 26 gäller detattom om
inte träffas något avtal i det enskilda fallet.

Turordningen kollektivavtalnär inte träffas

§25

Om arbetsgivaren har flera arbetsenheter, fastställs turordningen för
enhet förvarje sig. Turordningen fastställs särskilt för sådanvarje grupp

arbetstagare har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter.av som

I detta lagrum finns bestämmelser indelningenhur i turord-som anger
ningskretsar skall till. Vi föreslår här väsentliga förändringar i förhål-
lande till gällande rätt.

I den allmänna motiveringen har vi utförligt förvägt ochargumenten
den ordning råder i dag. Vi funnithar driftsenhetsbegrep-emot som att

begreppet avtalsområde och de turordningamapet, förgemensamma or-
skall utrnönstras.ten

Vi har föreslagit driftsenhetsbegreppet skall med begreppetatt ersättas
arbetsenhet. Med arbetsenhet vi sådan enhet med hänsynavser en som

till hur arbetet faktiskt organiserat framstårtagen ärrent som samman-
hållen. I den allmänna motiveringen har gjort flertal uttalandenett som
skall vägledande bedömernär vad arbets-ärvara man attsom anse som

Sammanfattningsvisenhet. har vi där framhållit begreppet arbetsenhet,att
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inte minst på de mindre arbetsplatserna, många gånger kommer ledaatt
till resultat det driftsenhetsbegreppet. Begreppetnuvarandesamma som
arbetsenhet det dock möjligt flexiblamed lösningar. Uppsäg-gör mer
ningama dåkan komma begränsas till mindre enhet den äratt atten om

arbetsorganisatoriskt självständig eller, å sidan,andra utsträckasanse som
fleratill enheter hos arbetsgivaren hänger det påsättsom samman genom

vilket faktisktarbetet organiserat. Det föravgörande fråganärrent om
flera åtskilda enheter arbetsenhet i turordningssammanhangär skallen
alltså den faktiska arbetsorganisationen utåt Om arbetstagare vidsett.vara
olika enheter rycker in för varandra vid ledighet kan detta kommaetc. att
medföra de anställda inom och arbetsenhet. Vi haratt anses ut-en samma
förligt behandlat dessa frågor i avsnitt l7.8.3.5.

Vi har härefter avtalsområdet skall med kriteriet i hu-ersättasmenat att
vudsak jämförbara arbetsuppgifter. Detta begrepp finns bl.a. i det stat-
liga kollektivavtalet TurA-S. Kriteriet knyter till arbetsuppgifternaan

sådana och har i det hänseendet också flertal förebilder iävenettsom
andra kollektivavtal.

iBegreppet jämförbarahuvudsak arbetsuppgifter skall enligt vårt syn-
vidsträckt innebörd. Om vissa arbetsuppgifter isätt är stortges en settav

inriktningbeskaffenhet och krävereller likartad utbildning ochsamma
kompetens, får detta tillräckligt. Ytterligare uttalanden i frågaanses om
tillämpningen vi gjort i avsnitt l7.8.3.5.har Där framför vi också syn-
punkter på omplaceringar i dessa situationer.

Vi vill här exempel hur bedömningen enligt de kriteriernaettge nya
kan komma till.att

Inledningsvis gäller bedömadet vad arbetsenhet.äratt attsom anse som
första fråga arbetsgivarenDen får sig inomställa han förär om ramen en

och juridiska bedriver påverksamhet eller flera platser.samma person en
Bedrivs verksamhet endast föreligger någotplats presumtionen av en
för sigdet och Omarbetsenhet. det däremot tyd-rör äratt om en samma
ligt olika i och för sig geografiskt samlade enheter huvudöveratt taget
inte har någonting frågamed varandra i den faktiska arbets-göraatt om
organisationen kan ytterligare uppdelningar Som exempel kanäga rum.

förvaltningsbyggnad inrymmer flera olika nämnder ellernämnas en som
andra verksamheter inte har något med varandra. Bedrivs åsamröresom
andra sidan verksamhet på flera olika får frågaplatser, arbetsgivaren sig
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arbetsorganisationen faktisktoch personalen harhur ut rentser om
sådant framstår naturligt låta samtligatjänstgjort på detsätt att attett som

bilda och arbetsenhet. Finns det huvudarbetsplatser över tagetsammaen
något sådant samband kan det inte sig arbetsenhet.inte röra om samma

måste arbetsgivarenpersonal arbetat på flera olika platserMen när nog-
motiverarpå kretsen vidgas.detta skett sättöverväga attettgrant om som

så inte falletsig enstaka tillfälle behöver medanRör det mot-ett varaom
varit regelbunden karaktär. Om det sågäller utbytet ärsatsen avom mer

personalkategori kanske med i huvudsak jämförbaraendastatt ar-en -
arbetsorganisationbetsuppgifter kan ha behöveranses gemensamen-

undantagsvis inte föranleda andra personalkategorier i verksam-detta att
ingå iskall arbetsenhet.heten anses samma

fot intesig arbetstagare ofta resande och allsRör det ärsom somom
särskilda arbetsplatser fårtill viss eller vissa arbets-kan knutnaanses en

administrationen eller liknandeden enhet därenheten motsvaraanses
vissexempelvis byggnadsarbetare skulle rörelsegren medfinns. För en

Ompersonalavdelning arbetsenheten.självständig kunna motsvaraanses
för flera byggobjekt, kan då kret-personalavdelningdenna är gemensam

i förstasig utanför det objekt arbetstagarenkomma sträckaatt somsen
till.hand knutenär

i huvudsak jämförbara arbetsuppgif-arbetsgivaren sedan bedömerNär
arbetsuppgifterblir först fråga vilka arbetsta-ter, det att somom se

viktigtfaktiskt utför. Det då observera det endast be-är att attrentgarna
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter förihöver sig juströra att enom

Bedömningen får alltsåviss arbetstagare skall bilda krets.grupp av en
inominskränkt. Om arbetsuppgifterna viss enhet jäm-inte ären avvara

iförbar eller utbytbar karaktär och arbetstagarna har stort sett samma
förkvalifikationer och utbildning inom enheten, skall detta tala attanses

det sig och krets.rör om en samma

framhållit föreslagnaI allmänna motiveringen har vi vidare deden att nu
inte får fram enmans-kretsar eller ireglerna medel öv-ett attses som

rigt otillbörligt små kretsar. Vi får i denna del hänvisa till våraäven utta-
l7.8.3.5.landen i avsnitt

§ frångåsBestämmelserna i paragrafen enligt 3 kollektivav-kan genom
tal.
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26§

Innan turordningen fastställs fär arbetsgivaren välja så många arbetsta-ut
de högst femtedel det totala antalet arbetstagareatt motgare svarar en av

inom den med huvudsaki jämförbara arbetsuppgifter där arbets-grupp
bristen finns. Arbetsgivaren har dock alltid välja tvåminsträtt att ut ar-
betstagare inom denna Den eller de arbetstagare har valtsgrupp. utsom

får företräde till fortsatt arbete.

De övriga arbetstagarna placeras turordning efteri anställningstiden hos
arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde till
fortsatt arbete framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika
anställningstid ålderhögre företräde.ger

Den enligt första stycket föreslagna regeln innebär arbetsgivaren haratt
undanta högst femtedel deträtt totala antalet arbetstagare inomatt en av

den arbetstagare imed huvudsak jämförbara arbetsuppgifter därgrupp av
Övrigaarbetsbristen finns. arbetstagare placeras enligt andra stycket i

turordning efter anställningstid.

När det fastställtshar hur många arbetstagare ingår i viss turord-som en
ningskrets får alltså framräkna tal femtedel.ettman motsom svara en av
det totala antalet. alltsåDet viktigt framhålla dennaär andel inteatt att
räknas på antalet arbetstagare inom verksamheten eller inom arbetsenhe-

just det antal arbetstagare ingår i turordningskretsenten -iutan som
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter och direkt berörs driftsin-som av-
skränkningen. mindrePå de arbetsplatserna kan dock detta räknasätt att
ibland leda till arbetsgivaren inte har någon möjlighet alls undantaatt att
arbetstagare. Som framgår lagtexten får arbetsgivaren nämligen väljaav

högst femtedel. Detta innebär avrundning alltid sker nedåt vidut atten
brutet Vid företagtal. med färre 5 anställda skulle då arbetsgivarenän
inte få välja någon arbetstagare huvud En arbetsgivareöverut taget. som
har exempelvis 9 anställda skulle vidare endast få välja arbetstagare.ut en
Vi har med hänsyn till dessa konsekvenser därför föreslagit mi-tagen en
nimiregel arbetsgivaren alltidsäger har undanta minst tvårättattsom att
arbetstagare inom den har i huvudsak jämförbara arbetsupp-grupp som
gifter. Den regeln kan då också komma få genomslag påäven störreatt
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arbetsplatser för det fall turordningskretsama små. Vi vill idock detär
sammanhanget peka de uttalanden vi gjort i fråga turordnings-om
kretsamas storlek avsnitt 17.8.3.5..

Genom den här föreslagna regeln alltså arbetsgivaren möjlighet attges en
efter bedömning behålla sådana arbetsgivarenegen personer som anser

särskild betydelse för företagets fortsatta drift. Anledningen tillavvara
vi valt schablonregel därigenom undviker tvister be-äratt atten man om

hovet för arbetsgivaren behålla vissa särskilda arbetstagare. Det skall iatt
huvudsak inte möjligt med framgång rättsligt angripa uppsäg-attvara en
ning inträtt följd arbetsgivaren utnyttjar kvoten. Ut-attsom som en av

denna kvot kan arbetsgivaren självfallet, liksomöver i dag, behålla exem-
pelvis familjemedlemmar inte omfattas anställningsskyddslagen.som av
Vidare skall förtroendemän omfattas särskild iregel förtroen-som av en
demannalagen och funktionshindermed faller under till-personer som
lämpningsområdet för 28 § också beredas fortsatt anställning.

Vi funnithar det enklast arbetsgivaren möjlighet beräknaatt attge en an-
delen antalet arbetstagare före det uppsägningama har vidtagits. Enatt

regel skulle enligt vår mening inte bli praktiskt hanterbar. Detannan nu
beskrivna beräkna andelen innebär dennasättet inte ställs i relationatt att
till mångahur arbetstagare faktiskt kommer kvar efterrent attsom vara
driftsinskränkningen. Eftersom det handlar så relativt litensettom en an-
del, har vi funnit det inte föreligger några allvarliga invändningaratt mot

räkna det Vi har också eftersträvat såsättet. enkel regelatt en som
möjligt.

Andelen skall alltså beräknas på det befintliga antalet arbetstagare som
har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. formuleringenAv framgår
vidare det i beräkningsunderlaget ingår såväl sådana arbetstagareatt som
omfattas lagen olika anledningar står utanför turordnings-av men som av
reglerna fackliga förtroendemän, handikappade och personer som upp--
nått för ålderspension sådanagränsen arbetstagare inte omfat-som som-

lagen familjemedlemmar De intetas ärav m.m. personer attsom anse-
arbetstagare skall inte räknas med.som

Vi vill vidare följandepeka förhållande. Personer uppnåttsom pen-
sionsålder står utanför turordningsreglema. Det skulle alltså utgöra en
felaktig lagtillämpning låta sådan arbetstagare slå Villatt uten en yngre.
arbetsgivaren behålla sådan fårarbetstagare han detgöraen attgenom
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utnyttja kvoten det exempelvis inte sig familjemedlemrörom om en-
helt undantagen frånär lagens tillämpningsområde.som

Avslutningsvis vill vi vidare med anledning den här föreslagna regelnav
följande tillämpningsexempel.ge

Ett företag har 100 anställda inom arbetsenhet kan fördelasägasen som
sig fyrai olika imed huvudsak jämförbara arbetsuppgifter agrupper
30 arbetstagare, 30,b 20 d 20. 30 skallsamt sägasc personer nu upp.
Det fastställs det blir 10 i 5 i 10 iatt och 5 igrupp a, grupp grupp c

Härefter turordningslistaupprättas för varje Sedangrupp en grupp.
konstateras arbetsgivaren får undanta så många arbetstagareatt inom res-
pektive de femtedel det totalaatt antaletmot arbetsta-grupp svarar en av

inom Detta innebär arbetsgivaren får undanta 6gare arbets-gruppen. att
i en femtedel 30 etc., 6 itagare 4 i ochgrupp 4 ia av grupp grupp c
d. Här finns i övrigt ingen begränsning arbetsgivaren får frittgrupp utan

bestämma vilka enligt hans uppfattning måste kvar.personer som vara
När arbetsgivaren, han så önskar, valt vilka arbetstagare skallom ut som

kvar kommer övriga arbetstagare beredas fortsatt anställningvara iatt
turordning efter anställningstid.

Exemplet kan ändras så arbetsgivaren skall 60 arbetstaga-att säganu upp
Under förutsättning uppsägningar skall ske inom allare. att grupper

kommer arbetsgivaren få undanta lika antal arbetstagareatt inomett stort
respektive i det föregående exemplet. Detta följdärgrupp som atten av
andelen beräknas antalet arbetstagare före det uppsägningama haratt
vidtagits.

Som ytterligare exempel kan uppsägningar skallett ske endastantas att
inom Oberoende antalet uppsägningar har då arbetsgivarengrupp av
alltid välja 4 arbetstagarerätt inom dennaatt ut grupp.

Bestämmelserna i paragrafen kan enligt 3 § frångås kollektivav-genom
tal.
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Omplacering

§2 7

påskyldig försöka placera de arbetstagareArbetsgivaren är att om som
§§24-26 har kunnat beredas fortsattgrund turordningsreglerna i inteav

omfattar alla befattningar finns arbets-arbete. Skyldigheten lediga isom
mån skäligt. förutsättningverksamhet, i den det En förgivarens är om-

arbetstagaren tillräckliga kvalifikationer förplacering dock harär att ar-
sådanaOm kvalifikationer, har arbetstagareflera arbetstagare harbetet.

företräde framför arbetstagaremed längre anställningstid med kortare
högre ålder företräde.anställningstid. Vid lika anställningstid ger

omplaceringsåtgärderparagraf behandlar vi de allmännaI denna som ar-
skyldig vidta i arbetsbristsituation. Bestämmelsenbetsgivaren är att en

lagstiftningen.förebild i Enligtinte någon direkt den nuvarandehar nu-
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet förvarande lag regleras allmänna

Viuppsägningssituationer i paragraf 7 har dock funnit denalla atten -
arbetsbrist särskilt,omplaceringsskyldigheten vid bör reglerasallmänna

annorlunda vid uppsägningsituationen här väsentligeneftersom är än av
ofta flerapersonliga skäl. Vid arbetsbrist handlar det arbetstagareattom

befattningar. Samtli-samtidigt anspråk otillräckligt antal ledigagör ett
idå enligt vår mening fördelas turordning. förut-befattningar bör Enga

paragraf då givetvis fak-sättning för tillämpning denna detär att rentav
finns tillräckligt ledigaföreligger arbetsbrist och det inte antaltiskt ettatt

befattningar. I avsnitt 14. har vi behandlat reglerna arbetsbrist.om

alltsåarbetsbrist och förhandlingar förts skall turord-När konstaterats
iinom fastställas. Därvid tillämpas reglernaningen turordningskretsen

24-26 §§. därefter skall arbetsgivaren sistaFörst utväg prövaensom
tillmöjligheterna omplacera arbetstagare hotas uppsägning,deatt som av

befattningar. Finns sådana lediga befattningar skall dessaandra lediga det
i turordning utifrån anställningstidensfördelas mellan arbetstagarna

då.längd. Ett krav tillräckliga kvalifikationer för omplacering ställs
inte uppfyllt i paragraf,Om arbetsgivaren har vad krävs denna harsom

sig skyldig till turordningsbrott. Det kan då sighan gjort röraett attom
tilldelat viss befattning till stod sist i turordningen.han en en person som

skadestånd.turordningsbrott endast föranledaEtt kan
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Det bör paragrafen såvitttvingande omplacerings-ärnoteras att avser
skyldigheten sådan. Gränserna omplaceringsskyldighetenför över-som

då med gällande Somse avsnitt l4.4.4.. huvudregelensstämmer rätt en
dåkan arbetsgivaren har skyldighet försöka placerasägas att atten om

arbetstagaren till alla lediga finnasbefattningar kan i arbetsgivarenssom
jämför 29verksamhet § och specialrnotiveringen till den bestämmelsen.

Om arbetsgivare bedriver flera olika rörelser på olika kan detorteren
dock i allmänhet inte skäligen krävas arbetsgivaren undersöker möj-att
ligheterna placera frånarbetstagare rörelsegren tillatt om en en en annan
prop. 1973129 243. Genom tillägget i månden det skäligt har viärs.
velat markera just omfattningen inte sträcker sig längre vadänatt som
gäller i villdag. Här vi också erinra innehållet i 3 § i vårt lagförslag.om
Enligt denna paragraf kan för framtidendet träffas kollektivavtalett om

omplaceringsskyldigheten endast skall omfatta del arbetsgivarensatt en av
punkt 3.verksamhet En sådan möjlighet avtala inskränktatt om en mer

omplaceringsskyldighet har kollektivavtalspartema inte enligt gällande
rätt.

Avslutningsvis vill vi med praktiskt exempel illustrera härhur denett
föreslagna tillämpas.regeln tänktär att

Inom företag konstateras föreliggerdet arbetsbrist. Efter kol-ett att ett
lektivavtal eller tillämpning de tidigare beskrivna striktagenom en av
turordningsreglema konstateras det fyra inom turord-att personer en
ningskrets inte kunnakommer beredas fortsatt anställning där. Ar-att
betsgivaren därefterundersöker det någon i verksamhetenannanstansom
finns lediga finner dåtjänster. Han två lediga befatmingar. Arbetsgivaren
får därefter samtligaunderrätta uppsägningshotade arbetstagare dessaom
två vakanser. Samtidigt bör då förutsättning för omplace-nämnas att en
ring har tillräckliga kvalifikationer och, vidare, fleraär att attman om
arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer intresseanmäler försom en
viss tjänst så kommer denna tjänst till den arbetstagare haratt ges som

anställningstid.längst Arbetsgivarens iinformation dessa frågor kan ske
muntligen. Det lämpligaste lär dock oftast sådan underrättelseattvara en

skriftligen. Arbetstagarna kan då också åläggas inom viss kortareattges
tid anmäla intresse för befattning; i fall gäller inte erbjudandet.annaten
Det kommer dock åligga arbetsgivaren visa han verkligen gjortatt att att
vad kan förkrävas föra fram informationen och arbetstagarenattsom att

skälig respit, lämpligen eller dagar. Vi har inte funnit nå-getts etten par
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anledning föreskrifter i lagtexten forrnaliseraatt detta förfa-gon genom
rande.

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga

§28

arbetstagareEn har nedsatt arbetsförmåga och därför har berettssom
särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, det kan ske all-utanom
varliga olägenheter, företräde till fortsatt arbete.

Denna paragraf, tvingande, har överförts från tidigareär lagsom utan
ändringar i sak. Tidigare det sist i paragrafen oberoende tur-angavs av
ordningen. Denna formulering har vi låtit utgå någon sakligutan att
ändring avses.

Företrädesrätt återanställningtill

Under denna rubrik finns såsom enligt nuvarande lag regler företrä-om
desrätt till återanställning. Dessa regler, för närvarande finns i 25-som
28 §§ anställningsskyddslagen, behålls i sak. Vi har dock, till följd deav
ändringar vi har föreslagit i fråga turordningsneglema, funnit skäl attom
utvidga arbetsgivarens skyldighet återanställa uppsagda arbetstagare.att
Sådan skyldighet skall enligt 29 § arbetsgivarens verksamhet denavse

där arbetstagaren tidigare anställd. Enligt uttryckligt tilläggort ettvar
företrädesrättenskall gälla vid övergång offentligäven förvaltningav en

eller del offentlig förvaltning. Vi har vidare bl.a. föreslagit änd-av en
såringar företrädesberättigad arbetstagare skall kunna erbju-att antaen

danden sämre arbeten han för den skull skall förlora sin fö-utan attom
reträdesrätt.



SOU 199332 Specialmotivering; anställningsskyddslagen 821

29§

Om arbetstagare har från tillsvidareanställning på grundsagtsen upp en
arbetsbrist, har arbetstagaren återanställningföreträdesrätt till iav ar-

betsgivarens verksamhet på den där arbetstagaren sysselsatt närort var
den tidigare anställningen upphörde. En förutsättning för företrädesrätt

dock arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivarenär sammanlagtatt
månadertolv under de två årenän och arbetstagaren harsenaste attmer

tillräckliga kvalifikationer för den anställningen. F öreträdesrättennya
gäller från tidpunkten för därefteruppsägningen och till dess år harett
förflutit den dag då anställningen upphörde.

En arbetstagare §har anställts för begränsad tid enligt 6 påochsom som
grund arbetsbrist fåttinte har fortsatt anställning har företrä-av samma

återanställning.desrätt till En förutsättning dock arbetstagaren harär att
varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt månadertolv eller,änmer

det gäller företrädesrätt tillnär säsongsanställning för tidigare sä-ny en
songsanställd arbetstagare, månader två årenunder de ochsenaste attsex
arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställningen.nya
F gäller frånöreträdesrätten den dåtidpunkt besked lämnades eller skulle

§ha lämnats 36 förstaenligt stycket till åroch dess har förflutit frånett
dåden dag anställningen upphörde. Vid säsongsanställning dock fö-gäller

frånreträdesrätten stället tidpunkten dåi besked lämnades eller skulle ha
§lämnats enligt 36 andra stycket och till år fråndess har förflutit denett

början.säsongensnya

Om företaget eller den del företaget där verksamheten bedrivs harav
övergått till arbetsgivare under de nämnda tidsperioderna, gälleren ny
företrädesrätten den arbetsgivaren. Detsamma skall gälla vidmot nya
övergång offentlig förvaltning eller del offentlig förvalt-av en en av en
ning.

Enligt första stycket gäller skyldigheten återanställa inom arbetsgiva-att
hela verksamhet den där arbetstagaren tidigare anställd.ortrens var

Detta väsentlig utvidgning arbetsgivarensutgör skyldighet åter-atten av
anställa i förhållande till gällande Tidigare möjliggjordes sådanrätt. en
utvidgning endast arbetstagarorganisationen beslutadeom om gemensam
företrädesrätt för Ortsbegreppet får i sammanhanget inteorten. ges en
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1984 bör också påpekasalltför vidsträckt innebörd jämför 4. DetAD nr
arbetsgivare enligt gällandedefinitionendet begreppet rättäratt somav

återanställning skallför området förhursätter gräns stort anses vara.en
någon självständigi sammanhang intehar dettaVerksamhetsbegreppet

betydelse.

företrädes-stycket skall reglernauttryckligt tillägg i tredjeEnligt ett om
förvaltning eller delövergång offentliggälla vidävenrätt av enenav en

framhålliti allmänna motiveringenoffentlig förvaltning. Vi denhar att
företrädesrättsreglemas tillämp-inte vill ställning tilldetta tilläggmed ta

tydligt klan vadi Vi dock velatpå offentliga sidan dag. harning den göra
såväl fall då denRegeln sikte detför framtiden.bör gälla tar nyesom

Övergångardå arbetsgivaren privat.offentligarbetsgivaren ärär som
offentlig verksamhet och byteprivatiseringmyndigheter,mellan olika av

då bliexempel fall regelnkanhuvudmannaskap nämnas avsessomav
bör samtidigt fram-tillsättning statlig tjänsttillämplig. det gällerNär av
såsom förtjänst ochpå sakliga grunder,regeringsformens kravhållas att

i dag.§ självfallet gäller liksom9 RF,skicklighet ll kap.

gjortVi har dockparagrafen i sak gällandeövrigt rätt.I motsvarar nu
vi delat de reglerändringar. Bland harredaktionellavissa annat somupp

med tidsbe-regler arbetstagaretillsvidareanställda och de rörrör som
återfinnssista stycke reglernai olika stycken. Igränsad anställning ett

i frågaberörtsdet tillägg hargäller övergångar med över-omsomsom
offentliga sidan.på dengångar

enligt gällan-i utsträckningi paragrafen kanBestämmelserna samma som
kollektivavtal se 3 §.frångåsde rätt genom

30§

återanställning, bestämstillhar företrädesrättOm flera arbetstagare tur-
anställ-sammanlagdautgångspunkt arbetstagaresmed i varjeordningen

anställningstid harlängreArbetstagare medningstid hos arbetsgivaren.
anställningstid. Vid likakortareframför arbetstagare medföreträde an-

ålderhögre företräde.ställningstid ger
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företrädesberättigadfleragäller turordningen mellanI detta lagrum, som
till gällandeingen ändring gjorts i förhållandearbetstagare, har rätt

26 §.nuvarande

31§

§återanställning lämnats enligt 35till harOm besked företrädesrättom
§ gäl-första stycket, kan företrädesrätt inteandra stycket eller 37 göras

anspråk påanmält företrädesrätt hoslande förrän arbetstagaren har ar-
betsgivaren.

återanställning behövererbjudande inteEn arbetstagare ettantar omsom
övergångstid.förrän efter skäliganställningentillträda den nya

förlo-återanställningerbjudandekanEn arbetstagare utan attettanta om
förut-återanställning till andra befattningar. Entillföreträdesrättsinra

återanställningerbjudandetarbetstagaren,för dettasättning närär att om
med hän-och detvill ha kvar företrädesrättanmäler han sin attattantas,

stårföreträdesrätten kvar.skäligttill omständigheterna är attsyn

återanställningerbjudandeOm arbetstagaren däremot avvisar ett somom
förlorat företrädesrätt.godtagits, arbetstagaren sinskäligen ha harborde

förarbetstagarenbl.a. krav ställsbehandlas detI detta lagrum attsom
styckenaFörsta och andrautnyttjas.företrädesrätten skall kunna motsva-

fö-anställningsskyddslagen. Här har vi inte§enligt 27gällande rättrar
reslagit några ändringar.

regel. Enligt dennafört heltstycket har vi däremottredjeI det nyen
arbetserbju-tillfälligaexempelvistillskall kunna tackaarbetstagaren

företrädesrätt.ändå sindanden ha kvarmen

meningenmotiveringen detframgår den allmännaSom är att en ar-av
ellerarbetsbristblir uppsagd grundbetstagare sammaavsomavsom

exempelvisanställning skall kunnainte får fortsattskäl ettacceptera av-
återanställ-sin företrädesrätt tillförloravecklingsarbete därmedutan att

sina arbetskam-konkurrera medskall därmedning. kunnaArbetstagaren
turordning,kraft sinarbetserbjudanden ioch bättre ävenrater avnyaom
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dessa erbjudanden framställs medan avvecklingsarbetet pågår. Påom
skall den har fått sluta sinsätt anställning på grund arbets-samma som av

brist tillfälligakunna eller sämre arbetserbjudanden under företrä-ta
desrättsperioden miste anspråk därefterrätten görautan att att upp-
kommande arbetserbjudanden.

Rätten sin företrädesrättha kvar till återanställning bör förutsättaatt att
anmälan sker erbjudande Det måste vidarenär enligt förslagetett antas.

skäligt till återanställning kvarstår. I fallrätten skulleattvara annat ar-
betstagaren automatiskt och i alla lägen kunna avvakta det bästa erbjudan-
det. Har arbetstagaren blivit erbjuden anställning likvärdig medären som
den han hade tidigare intedet skäligt till återanställningär rättenattsom
står kvar.

Regleringen i tredje stycket innebär alltså arbetstagare haratt en som an-
tagit erbjudande tidsbegränsad anställning har avbrytaett rättom atten
denna i förtid han eller hon i enlighet med tredje stycket villom anta ett

erbjudande återanställning. Det alltså inte möjligt förärannat om ar-
betsgivaren arbetstagaren anställningvägra bara därföratt en attannan
arbetstagaren bunden vid arbeta viss tid i den förstär att antagnaen an-
ställningen eller för arbetstagaren i den anställningen bunden vidatt är en
viss uppsägningstid. Vi utgår från övergången mellan anställningama iatt

flestade fallen kommer lösas i samförstånd.att

Det fjärde stycket gällande När bedömerrätt. vadmotsvarar nu man som
skäligt återanställningserbjudandeär bör de regler gäller i dagett som

alltjämt tillämpas. Den i tredje föreslagnastycket regeln bör kunna leda
till arbetstagaren blir benägen erbjudanden återan-att att antamer om
ställning.

Bestämmelserna i detta lagrum kan enligt 3 § frångås kollektivav-genom
tal.

Regler varsel, besked, överläggningom m.m.

Under denna rubrik har vi samlat de flesta lagens s.k. procedurregler.av
l-lär finns således bestämmelser varsel tillsvidareanställningnärom en
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skall upphöra, krav på skriftliga besked, överläggningom om m.m.
Skillnaden i förhållande till alltså främstnuvarande lag vi dispone-är att

lagen. I sak finns dock de flesta bestämmelserna kvar. Vi har dockrat om
också föreslagit del förändringar nuvarande procedurregler i syfteen av

förenkla regelverket. Vi har bl.a. tagit bort den regel åläggeratt som en
kollektivavtalsbunden arbetsgivare underrätta den kollektivavtalsbä-att
rande fackliga organisationen ingångna tidsbegränsade anställningsav-om
tal. Terrninologiskt har vi vidare låtit benämna förhandsunderrättelsen till
arbetstagaren varsel, vilken tidigare i anställningsskyddslagenterm an-

förbehållen förhandsunderrättelsen till den fackliga organisationen.setts
De förfarandereglerenda faller utanför föreslagnaden härsom systema-
tiken gäller bestämmelserna i samband med provanställning skallatt en
avslutas. Eftersom dessa regler har så samband med de materiellanäraett
reglerna provanställning, har vi funnit det nödvändigt regleraattom
dessa frågor i paragrafen provanställning se §.7rörsom

Den förändringen i denna del gäller förfarandetdock istörsta samband
med uppsägning grund arbetsbrist och andra kollektiva åtgärder.av
Här har vi i huvudsak behållit reglerna de inledande och på sitt sättattom
grundläggande förhandlingarna i driftsinskränkningssituation skallen
föras enligt medbestämmandelagen. Därjämte föreslår vi dock denatt en-
skilde arbetstagaren skall få föra fram synpunkter eller kontroll iutöva
det enskilda fallet inom för varsel- och överläggningsförfaran-ettramen
de enligt anställningsskyddslagen.

Varsel tillsvidareanställning skall upphöranärm.m. en

§32

En arbetsgivare elleröverväger avskeda arbetstagaresägaattsom upp en
skall förväg varslai arbetstagaren och den arbetstagarorganisation som
arbetstagaren tillhör. Vid skall varseluppsägning lämnas två veckor i
förväg och vid avskedande vecka förväg.ien

Om arbetsgivaren överväger permittera arbetstagare, âterintaatt att ar-
betstagare efter permittering, nyanställa arbetstagare någonnäratt annan

företrädesrätt återanställninghar till eller återanställa flera arbets-näratt
har företrädesrätt, skall berörda arbetstagare och de arbetstagar-tagare

organisationer arbetstagarna tvåtillhör varslas veckor förväg.isom
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[fråga arbetsgivarens skyldighet förhandla före beslutattom om upp-
på grundsägning arbetsbrist. återintagningpermittering, efterav om om

eller återanställning §§permittering gäller dessutom 11-14 lagenom
976 5801 medbestämmande i arbetslivet. Av lagen 974 131om om

åtgärdervissa anställningsfrämjande framgår vidare särskilt varselatt
också skall lämnas till länsarbetsnämnden län däri det driftsinskränk-

genomförs.ningen

Arbetstagaren och den arbetstagarorganisation arbetstagaren tillhörsom
har överlägga med arbetsgivaren det varselrätt har lämnats.att om som

Iden nuvarande anställningsskyddslagen finns regler delvissom svarar
de här föreslagna i 3029, och 32 §§. Vi föreslår dock hel delmot en nya

regler skall den enskilde arbetstagaren och hans organisationsom ge
möjligheter till inflytande. Motivet för de här föreslagna föränd-större

ringarna har utvecklats i allmänna motiveringen.den Kortfattat kan sägas
individuelladet varselregler, vid sidan medbestämman-att genom mer av

delagens bestämmelser, möjlighet för den enskilde arbetstagarenges en
komma till tals i förhandlingssammanhang och få kontroll.utövaatt att

Är arbetstagaren medlem i minoritetsorganisation innebär regeln ut-en
ökade rättigheter för den organisationen.även

förstaI stycket denna paragraf några de situationer dåav anges av ar-
betsgivare skyldig varsla den enskilde arbetstagaren och den fackli-är att

organisationen i förväg. Detta skall införske beslut uppsägning så-ga om
förhållandeväl avskedande. I till lagnuvarande alltså dettautgörsom en

utvidgning så den enskilde också skall varslas inför beslutsätt att nu
uppsägning grund arbetsbrist. Vidare innebär reglerna ut-om av en

vidgning då sådana organisationer arbetsgivaren inte har kol-även som
lektivavtal skall varslas i dessa fall. Avsiktenmed då varselskyldig-är att
het skall gälla i situationer skyldigheten förhandla enligtattsamma som
medbestämmandelagen. Varsel skall dock vidske tidpunkt, vil-en senare
ket regleras i 33 Det här vidare vi var-närmare medär att notera att
sel den förhandsunderrättelse skall till denävennumera avser som ges
enskilde. Tidigare har begreppet förbehålletvarsel den förhands-ansetts
underrättelse till den fackliga organisationen.som ges
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Enligt andra stycket skall arbetstagaren och organisationen också varslas
Ävenarbetsgivaren pennittera, återanställa iöverväger attom m.m.

dessa situationer har vi funnit anledning överläggnings- och varsel-att ge
reglerna individuell prägel. Det alltså enskildeden och dennesären mer
organisation står i förgrunden enligt dessa regler. Med den valdasom
formuleringen berörda arbetstagare i permitteringssituation deavses en
arbetstagare skall permitteras. Avsikten då varselskyldighetär attsom

iskall gälla situationer skyldigheten förhandla enligt med-attsamma som
bestämmandelagen. Varslet skall dock ske vid tidpunkt, vilketen senare

regleras i 33 När det fråga återanställning får denärmare är om ar-
betstagare till återanställninghar kan komma blirätt attsom men som
förbigångna berörda. Det bör också deävennoteras attanses personer

återanställninghar till omfattas benämningen arbetstagare irättsom av
denna paragraf och i 33 38 §§.och När det gäller frågor återanställ-om
ning kommer i allmänhet också förhandlingar föras enligt medbe-att
stämmandelagen jämför stycke. I de fall så inte sker kommernästa reg-
lema varsel och överläggning täcka och gälla i situa-attom upp samma
tioner §enligt 32 anställningsskyddslagen. Den sistnämndasom paragra-
fen kommer inte behållas se stycke.nästaatt

I erinrasdet tredje stycket medbestämmandelagen alltså alltjämtattom
gäller vid uppsägningar grund arbetsbrist och sådanaandra kollek-av
tiva åtgärder. gäller uppsägningarNär det på grund arbetsbrist,av per-
mittering och återintagning efter permittering stycket heltmotsvaras av

Även29 § i anställningsskyddslagen.den nuvarande återanställningsfallen
finns dock också uttryckligen angivna eftersom vi tidi-denutmönstratnu

särregleringen för fall 32 §dessa anställningsskyddslagen. Be-gare
dömningen finns skyldighetdet förhandla får här skeävenattenav om
enligt medbestämrnandelagen. Som framgått föregåendedet stycketav
kommer arbetsgivaren också alltid ha skyldighet varsla ochatt atten

i fall.överlägga dessa

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet inför exempelvis uppsägningar på
Däremotgrund arbetsbrist inskränks således inte. måste arbetsgivarenav

hålla i minnet han i visst läge skyldig varsla enligtär ävenatt ett attnu
anstälhiingsskyddslagen. l-lur arbetsgivaren då skall till beskrivsväga
utförligt i 33 I tredje stycket förtydligandei syfte också hän-görs en
visning till reglerde gäller enligt främjandelagen.som
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Enligt fjärde stycket har arbetstagaren och organisationen tillrätt över-
läggning med arbetsgivaren det varsel har lämnats. Reglerom som som

överläggningen finns i 38 Av dessa framgårrör bl.a. arbetsgivarenatt
i de kollektiva fallen kan fullgöra sin överläggningsskyldighet attgenom
kalla till överläggning.en gemensam

Varsel skall enligt paragrafen lämnas två i förvägveckor i samtliga där
angivna fall såvitt avskedande. falletI det varseltidenutom äravser en
vecka.

Avslutningsvis bör framhållas paragrafen till varsel för denrättatt ger en
arbetstagarorganisation arbetstagaren tillhör. Lagtexten, i detta ochsom
efterföljande lagrum, begränsar alltså inte till den lokala arbets-rätten
tagarorganisationen. Anledningen till detta vi i linje med förslagär att

vi lagt fram i andra delar inte lagstiftaren bör peka vilketattsom utanser
inom den fackliga organisationen behörig Det kanärorgan motpart.som

också missvisande lagen lokalendast organisationattanses anger om
sådan kanske inte finns. Självfallet inteändrar detta det förhållandet att
varsel- och överläggningsförfarandet i normalfallet fortsättningsvisäven
kommer föras endast på det lokala planet.att

Enligt § får3 avvikelser från de genomgångna bestämmelserna görasnu
i kollektivavtal, såvitt gäller den avtalsslutande organisationens rättighe-
ter.

33§

Varsel påuppsägning grund arbetsbrist eller sådana åtgärderom av om
§i32 andra stycket får lämnas anslag på arbetsplatsensom avses genom

eller cirkulärmeddelande. Om förhandlingar förs enligt lagengenom
1976580 medbestämmande fåri arbetslivet, varsel lämnas tidigastom
vid den tidpunkt förhandlingarna nåtthar så långtnär stårdet klartatt
vilka enskilda arbetstagare kan komma beröras planeradattsom av en
åtgärd. Vid uppsägning pâ grund arbetsbrist skall arbetsgivarenav
samtidigt med varslet påvarslet grundar sig tillämpningange om en av

§§25 och 26 påeller kollektivavtal turordningen bliatt ett om avses
träffat. Om de planerade påuppsägningarna grundas föreståendeett
kollektivavtal den turordning skall gälla i visst fall, skallettom som
innehållet i detta avtal tillkännages samtidigt varslet.med
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Denna bestämmelse i lagstiftningen. Här beskrivs utförligt hurär ny ar-
betsgivaren skall gå till han varslar vid arbetsbrist så-och andraväga när
dana kollektiva åtgärder. För hanterligt föreslås förstgöraatt systemet att
varsel lämnaskan anslag eller cirkulänneddelande.genom genom

Det vidare viktigt varsel lämnas först sedan det verkligen stårär att ett
vilkaklart arbetstagare kan komma bli uppsagda. Arbetsgivarenattsom

får inte föregripa förhandlingarde förs enligt lagen medbe-som om
stärnrnande i arbetslivet varsla för tidigt. I syfte klargöraatt attgenom
denna viktiga gränsdragning stadgas i andra meningen fårvarsel skeatt
först förhandlingarnadet vid enligt medbestämmandelagen står klartnär
vilka kan komma beröras planerad åtgärd jämförattpersoner som av en
specialmotiveringen till 32 §. Samtidigt arbetsgivaren varslarsom om
uppsägningar grund arbetsbrist det för den enskildes vidkom-ärav
mande viktigt få klargjort, uppsägningar skall till följdskeatt om av en
strikt tillämpning lagreglerna i 25 och 26 §§ eller uppsägningamaav om
skall turordningsavtalgrundas på i det enskilda fallet. Mot denna bak-ett
grund föreslås arbetsgivaren skall skyldig tillsammans medatt attvara
varslet upplysninglämna kort detta. Här kan det räcka atten om ange
planerade uppsägningar tillämpninggrundas i 25reglerna ochen av
26 §§ anställningsskyddslagen eller planerade uppsägningar grundas på

arbetsgivaren och X-organisationen träffa avtal turord-att attavser om
Ärningen. det vidare så träffa turordningsavtalatt parterna att ettavser

skall detta preliminära avtal också tillkännages samtidigt varsel läm-som
Detta framgår den sista meningen.nas. av

Det föreslagits bör kommenteras med avseendenärmaresystem som nu
arbetsbristsituation. Vi kommer i det följande förpunkt punktatten

igenom det handlingsprogram arbetsgivaren har iaktta.attsom

arbetsgivaren vidtaNär driftsinskränkning påskall hanatt egetavser en
initiativ förhandla med de kollektivavtalsbärande organisationerna enligt

ireglerna medbestämmandelagen. Enligt gällande föreligger intedeträtt
någon sådan primär förhandlingsskyldighet i förhållande till de organisa-
tioner arbetsgivaren inte har kollektivavtal med. Det bör emellertidsom
tilläggas, organisationerdessa förhandlingsrätthar enligt 10 § med-att
bestämmandelagen.
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för förhandlingarnaInom förs först diskussion driftsin-ramen en om en
skränkning huvud nödvändig och derörande alternativöver ärtaget som

Omstå till buds. driftsinskränkning gårkan måste ske tillöver atten man
behandla denna förslaghur skall genomföras. Det vi lagt fram förut-nu

vidare vid förhandlingen behandlar principerna försätter att parterna
turordningen inleder diskussion vilka enskilda arbetstagaresamt en om

kan komma på grund arbetsbrist. Denna diskussionsägasattsom avupp
föras så långt preliminär listaförutsätts de arbetsta-upprättas överatt en
kan komma drabbas. När kommit så långt i för-att parternagare som

handlingsarbetet skall arbetstagarna och arbetstagarorganisationema
varslas. Detta kan ske anslag eller i cirkulärmeddelande. Självfal-genom

fårlet arbetsgivaren, han så varsla påönskar, lämpligt sätt.annatom
preliminärt turordningsavtalFinns det skriftligt skall detta avtalett ges

till känna. Härefter har varje enskild tillarbetstagare överläggningrätt
med arbetsgivaren. organisationArbetstagarens har också tillrättegen
överläggning. Som framgår 38 § gäller dock strikta regler för hurav en

Ärsådan överläggning skall genomföras.begäras och det flera arbetsta-
påkallat överläggning, kan arbetsgivaren enligt den paragrafengare som

besluta överläggning där samtliga arbetstagare är närva-om gemensam
rande samtidigt. När överläggningen avslutad förutsätts arbetsgivarenär
slutföra medbestämmandeförhandlingama berördamed organisationer.

Genom det beskrivna rubbas inte de grundläggande förut-systemetnu
sättningarna förhandlingarför enligt medbestämmandelagen. Det införs

möjlighet förendast den enskilde och för fackliga minoriteter fåatten ny
insyn i påverka primärförhandlingaroch kunna de förs enligtatt som
medbestärrunandelagen. Samtidigt medför förslaget anställdaatt ar-
betsplatser förhandlingsberättigade organisationer får tillrättutan en
överläggning ide dag inte har. Det föreslagna har vidaresystemetsom nu
utformats så intedet skall medföra någon tidsutdräkt förhål-istörreatt
lande till förvad gäller närvarande.som

Bestämmelserna i paragraf tvingande tilldenna arbetstagarens förmån.är
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Anslag vid kollektivavtal turordningom

§34

trájfarOm arbetsgivaren och arbetstagarorganisation kollektivavtaletten
skall fall, skall omedel-den turordning gälla i visst detta avtalettom som

anslås på arbetsplatsen.bart

inte har någon motsvarighet i den gällande anställ-Paragrafen, nusom
arbetsgivare träffar kollektivav-ningsskyddslagen, lägger på den ettsom

påturordningen i visst fall anslå detta arbetsplatsen. En såtal ett attom
inte hållas för någonviktig handling skall enligt vår mening kunna hemlig

Även sådan föreskrift denarbetstagare. stärks enskildes ochgenom en
minoritetsorganisationemas rättsställning. Arbetsgivaren harindirekt

alltså inom för varselförfarande anslåi praktiken ettatt ramen en pre-
i enlighet med avtal bli träffat,liminär turordning, kanske ett som avses

definitivt avtalanslå sådant sedan träffas. Denvidareoch att ett som--
paragrafen bl.a. bättre möjlighet förbehandlade denavses ge en en-nu

fackliga minoriteter bedöma det går angripaskilde och indirekt att attom
påstående det enligt §turordningsavtalet 24 andra stycketunder äratt

diskriminerande.

förmån.Regeln tvingande till arbetstagarensär

tillsvidareanställning eller avskedandeBesked vid uppsägningom m.m.

§35

från arbetsgivarens skalleller avskedande skesidaEn uppsägning ett
skriftligen.

skyldig elleri det skriftliga beskedetArbetsgivaren uppsägningär att om
vad arbetstagaren ât-arbetstagaren villavskedande skall göraange om
ogiltig vill skadestånd.förklarad eller yrka 1gärden arbetstagarenom

skall vidare ellerdet har har före-beskedet arbetstagaren inteanges om
återanställning,till liksom anmälan krävs för eventuellträdesrätt attatt en
skall kunnaföreträdesrätt gällande.göras
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Arbetsgivaren vidareär skyldig på arbetstagarens begäran deatt uppge
omständigheter åberopas förgrund uppsägningen eller avske-som som
dandet. Om arbetstagaren begär det, skall uppgiften skriftlig. Vidvara en
efterföljande rättegång arbetsgivarenär dock oförhindrad åberopaatt
omständigheter harinte enligt denna paragraf.uppgettssom

Paragrafen innehåller i första stycket regler uppsägning ellerattom en
avskedande skall ske skriftligen. Vidare iett andra stycket bestämmel-ges

innehållet i uppsägnings- eller avskedandebeskedet. Deser om berördanu
reglerna 9 och 19 §§ i den nuvarandemotsvarar anställningsskyddsla-

Dessa bestämmelser har sammanförts i paragraf. Förstagen. ochnu en
andra styckena innehåller inte några ändringar i sak.

tredjeDet stycket i likhet med nuvarande lag arbetsgivarenanger att
arbetstagarens begäran skyldig deär omständigheter åbe-att uppge som

grund för uppsägning eller avskedande. Dessa delarropas som etten av
paragrafen 9 § och delar 19 § imotsvarar nuvarande lag.av

I tredje styckets sista mening har vi dock föreslagit regelen attny om ar-
betsgivaren vid rättegång kan få åberopa sådanaäven omständigheter

efter arbetstagarens begäran, inte i skriftligt ellersom, uppgetts ett ett
muntligt besked. Denna bestämmelse hindrar alltså inte arbetsgivaren från

åberopa några omständigheter i rättegång jämföratt dock 12 §. Vien
har med detta tillägg velat ändra på den ordning råder i dag. Omsom ar-
betsgivaren kanske förbiseende eller skäl låter bliav annatav att ange en
viss grund kan detta enligt gällande leda till grunden interätt får åbe-att

vid domstol. Att utomprocessuella åtgärder, det slag be-ropas av som nu
handlats, tillåts få genomslag i efterkommande vi inteen process anser

önskvärt. Däremot kan arbetsgivarens underlåtenhet betydel-vara vara av
i bevishänseende. Ytterligare kommentarer i den allmännagörs moti-se

veringen se avsnitt l9.5.3.l..

Bestämmelsen tvingande till arbetstagarensär fönnån.
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Besked tidsbegränsad anställning kommerinte fortsättaattom att

§36

En arbetstagare anställd för §är begränsad tid enligt 6 och intesom som
kommer få fortsatt anställning tiden går skall fånär beskedatt ut, av ar-
betsgivaren detta tvåminst veckor före anställningstidens utgång. Enom
förutsättning för till beskedrätten dock arbetstagaren,är anställ-näratt
ningen upphör, har anställdvarit hos arbetsgivaren sammanlagt änmer

Ärmånadertolv under tvåde åren. anställningstiden längreintesenaste
två veckor behöver beskedän inte lämnas.

Om tidigare säsongsanställd arbetstagare inte kommer få fortsatt sä-en att
songsanställning den börjar,när skall arbetsgivarensäsongennya ge ar-
betstagaren besked detta tvåminst veckor innan den säsongenom nya
börjar. Detta gäller dock bara arbetstagaren dennär säsongs-om senaste
anställningen upphörde hade varit säsongsanställd hos arbetsgivaren sam-
manlagt månader underän de två åren.mer senastesex

Arbetsgivaren skall besked tilläven den arbetstagarorganisationge som
arbetstagaren Arbetstagarentillhör. och arbetstagarorganisationen har

överlägga arbetsgivarenrätt med beskedet.att om

De två första istyckena denna paragraf nuvarande reglermotsvarar om
besked i 15 Vi har dock föreslagit något kortare frister. Samtidigt be-
höver besked inte lämnas vid mycket korta tidsbegränsade anställningar.
Skyldigheten 30aenligt § i den nuvarande lagen varsla arbetsta-att
garorganisationen har i det tredje stycket med skyldighetersatts atten ge
besked till organisationen. Någon saklig ändring inte avsedd i de-denär
len.

förstaI paragrafens stycke arbetsgivaren vissa förutsätt-underattanges
ningar skyldig lämna besked tidsbegränsad anställningär att attom en
inte kommer fortsätta efter anställningstidens utgång. Detta överens-att

i sak med vad i före-stämmer nuvarande 15 Vi har docksom anges
slagit beskedet skall lämnas minst två veckor före anställningstidensatt
utgång, till skillnad från nuvarande månad. Härigenomen anpassas reg-
lerna till andra frister. I övrigt i paragrafen inte några bestäm-ges nya
melser vad gäller förutsättningama för besked skall behöva lämnas.att
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Däremot kompletterande arbetsgivarenregel vidattges en som anger
tidsbegränsadekortare anställningar inte behöver lämna något besked

huvudöver taget.

Det andra stycket regler i § förnuvarande 15 säsongsanställdamotsvarar
den ändringen besked skall två förväg.med veckor iatt gesnu

stycketI det tredje besked skall till den arbetstagaror-ävenattanges ges
ganisation arbetstagaren Beskedet till organisationentillhör. skallsom ges
samtidigt beskedet till enskilde. Den behandladeden bestämmelsensom nu

nuvarande 30a§ stadgar organisationen skall varslas.ersätter attsom
Någon saklig ändring inte avsedd. Arbetstagaren och organisationenär
har vidare till överläggning beskedet. Bestämmelserrätt över-om om
läggningen finns i 38

Enligt 3 § får avvikelser från denna paragraf kollektivavtal.göras genom

37§

§Besked enligt 36 skall skriftligt. I beskedet skall det vadvara anges ar-
betstagaren skall för falldet arbetstagaren vill föra talangöra att attom
anstäliningsavtalet skall förklaras gälla tills vidare eller yrka skade-att
stånd för brott 5 I beskedet skall det vidare arbetstaga-mot anges om

har eller företrädesrätt återanställning,inte har till liksom anmä-attren
lan krävs för eventuell företrädesrätt skall kunna gällande.görasatt en

§fåttEn arbetstagare har skriftligt besked enligt 36 första stycketsom
har till skälig ledighet frän bibehållnaanställningen med anställnings-rätt
förmåner påför besöka arbetsförmedlingen eller söka arbe-sättatt annat
te.

I paragraf, tvingandedenna till arbetstagarens förmån,är attsom anges
36beskedet enligt § skall skriftligt innehållaoch vissa särskildavara

uppgifter. Här föreslås inga ändringar förhållande tilli vad gällersom
enligt den nuvarande gällande anställningsskyddslagen 16-

Bestämmelsen till skälig ledighet för besöka arbetsförmedling-rätt attom
överförts från §har ändringar 17 nuvarande lag.utanen m.m.
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Gemensamma bestämmelser överläggning, beskedom m.m.

§38

måstehar överlägga med arbetsgivaren begäraDen rätt över-attsom
veckaläggning efter det varsel eller lämnades.beskedsenast att etten

skall ske påNär uppsägningar grund arbetsbrist eller detnär ärav annars
fråga åtgärd berör arbetstagare, får arbetsgivarenänom en som mer en

flerabesluta arbetstagare skall närvarande samtidigt vid sådanatt vara en
överläggning.

fårOm överläggning begärts, åtgärdenhar arbetsgivaren inte verkställa
Överläggningenförrän överläggningen har avslutats. skall dock anses

tvåavslutad veckor eller, vid avskedande, vecka efter detsenastvara en
eller lämnades,varsel besked inte de överlägger kom-att parterom som

någotöverens annat.mer om

i paragrafs första sista tillBestämmelserna denna och stycke motsvarar
finns iviss del de i dag 30, 30a och 31 §§ anställnings-regler som

föreslagitdockskyddslagen. Vi har striktare regler för överläggningen,
särskilt provanställningardet gäller och tidsbegränsade anställningar.när

i lagstiftningen.Det andra stycket är nytt

stycke följerförsta arbetstagaren den fackligaAv paragrafens ochatt or-
ganisationen måste begära överläggning eftervecka varselsenast etten
eller jämför 7 § 32 §besked sista stycket, sista stycket och 36 § sistaett

gäller tidigare framgåttstycket. När det kollektiva åtgärder har att
fullgjortvarslet vid tidpunkt då meddelande anslås i arbetsgiva-denanses

dåeller cirkulärrneddelandelokaler skickas.rens

andra stycket i inträder dåDet paragrafen situationberör den som ar-
skall vidta flera exempelvisbetsgivaren åtgärd arbetstagare,berören som

på grund skall bli praktisktarbetsbrist. För han-säga systemetattupp av
kan arbetsgivaren överläggningsskyldighetterbart då fullgöra sin exem-

pelvis kalla flera samtliga, de arbetstagareeller kanskeattgenom av, som
överläggning Härigenombegärt till arbetstagar-möte.ett gemensamt ges

möjligheter fram driftsinskränkningenföra och pla-synpunkterattna



836 Specialmotivering; anställningsskyddslagen SOU 199332

nerade uppsägningar. I de fall då förhandlingar enligt medbestäntmande-
lagen har ochägt preliminärt turordningsavtal har kommit tillettrum

fårstånd det förutsättas den eller förhandlandede organisationernaatt
mycket sällan utnyttjar sin överläggningsrätt. Det bör också beaktas att
förhandlingsresultatet normalt blir bindande för den enskilde medlemmen
och exempelvis ingånget turordningsavtal får tillämpasatt på arbetsta-ett

utanför den avtalsslutande organisationen, förutsatt avtalet integare äratt
diskriminerande.

Av det tredje stycket framgår arbetsgivaren inte får verkställa pla-att en
Överläggningennerad åtgärd förrän överläggningen avslutats. skall dock

avslutad två veckor eller, vid avskedande, vecka eftersenastanses vara en
det varsel eller besked lämnades. Genom denna bestämmelseatt har vi
velat undvika tidsutdräkt i samband med överläggningama. Arbetsgivaren

självfalletkan inte passivt tiden efter detvänta överläggning har be-ut att
dra siggärts skadeståndsansvar. Men arbetstagarsidanutan att harett

heller inte möjlighet få tilltänkt uppsägning förskjutenatt en attgenom
fördröja överläggningen. När det gäller avskedande innebär regeln i
praktiken arbetstagaren omedelbart måste begära överläggning föratt att

sådan skall kunna genomföras.en

Genom kollektivavtal får avvikelser från reglerna i dennagöras paragraf,
såvitt den avtalsslutande organisationens rättigheter se 3 §.avser

39§

Beskedet uppsägning eller avskedande eller arbetstagareom attom om en
med tidsbegränsad anställning inte kommer få fortsatt anställningen att
skall lämnas till arbetstagaren personligen. Om det inte skäligtär att
kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbets-

kända adress.tagarens senast

En frånuppsägning arbetsgivarens sida eller avskedande ske närett anses
arbetstagaren får del uppsägningen eller avskedandet. Om arbetstaga-av

inte kan antráfas och besked uppsägning eller avskedande harren ett om
brevi enligtsänts första stycket, elleruppsägning avskedande haanses

skett två veckor efter det brevet lämnades till för befordran.att posten
Om arbetstagaren har uppsägningen eller avskedandet hasemester, anses
skett tidigast dagen efter dåden upphörde.semestern
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I denna paragraf har sammanförts vissa regler återfinns redan i densom
nuvarande lagen se 10 16 § tredje stycket och 20 § anställnings-
skyddslagen. Dessa bestämmelser delgivning uppsägningsbeskedrör av

Här föreslås endast den ändringen i det andra stycketm.m. uppsäg-att
ningen ha skett två veckor efter det brevet lämnadesetc. tillanses att

för befordran, i stället för den frist tio dagarposten gäller i dag.om som
Anledningen till ändringen vi har funnit det ändamålsenligtär att att an-

fristen till den frist gäller enligt den föreslagna 18passa som

Särskilda bestämmelser avgång med pensionom m.m.

§40

En arbetsgivare vill arbetstagare skall lämna sin anställningattsom en
arbetstagaren uppnårnär ålderden medför skyldighet avgå medattsom

ålderspension, skall skriftligen arbetstagaren besked detta minstge om en
månad i förväg. Om arbetstagaren inte skyldig avgå ålders-är medatt
pension, skall sådant besked lämnas minst månad innan arbetstagarenen
fyller 67 år.

Om arbetsgivare vill arbetstagare skall lämna sin anställning iatten en
samband med arbetstagaren får till hel förtidspensionrätt enligt lagenatt
1962381 allmän försäkring, skall arbetsgivaren skriftligenom ge ar-
betstagaren besked sådetta arbetsgivaren har fått kännedomsnartom om
pensionsbeslutet.

En arbetstagare fyllthar 65 år eller uppnått den lägre åldersom som
medför skyldighet avgå ålderspensionmed har tillinte längrerättatt upp-

månadsägningstid och harän inte heller företrädesrätt enligt 26, 28en
§§.29och

Denna paragraf stämmer regleröverens med de i dag återfinns isom
33 § anställningsskyddslagen.
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giltighetenTvister uppsägning eller avskedandeettom av en
m.m.

Under denna rubrik finns vad skalldet regler gälla det harnärom som
kommit tvist anställning skall bestå. Bland finns detannatupp en om en

denna rubrik regler i vilka fall underunder och vilka förutsättningarom
arbetstagare har stå i anställningenkvar under tidden det råderrätt atten

tvist anställningen bestå. 144 § finnsskall det allmänna reglerom om
innebärvad det anställning består under tvistetiden.att en

Bestämmelserna i 41 § handlar fallet tvistendet gällerattom om en ar-
betsgivares uppsägning giltig. § finnsI 42 det regler tvisterär ettom om
avskedande giltigt, i 43 § behandlas det falletoch tvisten .gällerär att om

tidsbegränsad anställning eller provanställning skall tills vida-gällaenen
re.

§ finns45 det regel vad skall gälla i fråga avstängningI en om som om
avlfrån arbetet domstolen har ogiltigförklarat elleruppsägningnär etten

skedande.

uppsägningTvist om

§41

§Om arbetstagare strid 10 eller 12 elleri i stridsägs mot moten upp
§på likabehandling 24 ellerkravet i andra stycket arbetsgivaren sä-om

tidsbegränsad anställning förtid detta tillåtet,i inte skallnär ärger upp en
påuppsägningen förklaras ogiltig domstol yrkande arbetstaga-av en av

Detta gäller dock bara därför deninte uppsägningen angrips attren. om
strider regler turordning.mot om

arbetstagaren framställt sådantOm har yrkande väcka talanett attgenom
vid domstol uppsägningstiden löper upphör anställ-intenärsenast ut,en

till följd förrän har slutligtningen uppsägningen tvisten avgjorts. Närav
råder någotdet det finns eller finns anställningsförhållandetvist inteom

fråneller det har eller har skett uppsägning arbetsgivarensinteom en
består påsida, anställningen dock bara domstol särskilt yrkandeom en

beslutar det.om
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Om yrkandet ogiltigförklaring uppsägningen framställs först sedanom av
uppsägningstiden har löpt kan domstolen efter särskilt yrkande be-ut, ett
sluta anställningen skall beståuppsägningen tills tvisten har slut-att trots
ligt avgjorts.

råderNär det tvist det finns eller någotinte finns anställningsförhål-om
fårlande, beslut anställningen skall bestå enligt andra ellerett attom

tredje stycket meddelas bara anställningsförhâllandet har gjortsom
sannolikt.

En domstol kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta på-att en
gående anställning skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid
den tidpunkt domstolen bestämmer, arbetsgivaren yrkarsenare som om
det.

Paragrafen innehåller regler arbetstagarens få oriktigrätt attom en upp-
sägning ogiltigförklarad och hans vid tvist uppsägningrätt attom om en

giltig stå kvar i anställningenär under tvistetiden. Paragrafen innehåller
också regler domstolens möjligheter meddela beslut under tvisteti-attom
den. Reglerna ogiltigförklaring uppsägning tillsvidarean-om av en av en
ställning har behandlats i avsnitt 20.42. i den allmänna motiveringen, och
reglerna stå kvar i anställningenrätten och domstolens möjlig-attom om
heter meddela beslut under tvistetiden har behandlats i avsnitt 21.att och,
delvis, i avsnitt 22.62. i den allmänna motiveringen. I 44 § finns det reg-
ler den innebörden anställningennärmare består under tvisteti-om attav
den.

Första stycket i paragrafen nuvarande 34 § första stycket ochmotsvarar
behandlar arbetstagarens oriktig uppsägningrätt ogiltigförkla-att en

I lagtextenrad. har dockdet lagts till uttrycklig regel ogiltig-atten om
förklaring också kan ske, arbetsgivaren tidsbegränsadsägerom upp en
anställning i förtid detta inte tillåtet. 13 § framgårnär Av detär detnär

tillåtet tidsbegränsad anställningär säga i förtid. Ogiltigför-att upp en
klaringen förtida uppsägning innebär den tidsbegränsadeav en att an-
ställningen inte upphör till följd den oriktiga uppsägningen. Den tids-av
begränsade anställningen kommer dock alltid till följd tidsbegräns-att av
ningen upphöra vid den bestämda tidsperiodens utgång.
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också regel ogiltigförklaringstycket lagts tillhar i förstaDet attomen
§kravet likabehandling i 24strideruppsägningskekan motsomav en

uppsägning har skett med stödDetta innebärandra stycket. att avsomen
ogiltigför-avtalsturlista, kanturordningen, s.k.kollektivavtalett enom

i avtalsslu-inte medlem denyrkande arbetstagareklaras ärsomav en
behand-avtalet inte hararbetstagarorganisationen ochtande som genom

Organisationens medlemmarorganisationens medlemmar.lika medlats
få ogiltigförklaringregelmed stöd denna uppsäg-dock intekan av enav

organisa-kollektivavtal derasföljd detskettning har somsom en avsom
striderangrips därför den kra-uppsägningslutit. Närtion har att moten

således inteskall dettai 24 § andra stycket,likabehandling somvet ses
strider reglerdärför denangrips barauppsägningen mot tur-att omatt

stycket.jämför sista meningen i förstaordningen

§ andra stycket och be-nuvarande 34delvisstycketAndra motsvarar
stå i anställ-automatiskt kvarsåarbetstagarenshandlar sägarätt att att

lagtexten framgår detuppsägning giltig. Avningen vid tvist är attom en
viduppsägningen, arbetstagarentill följdinte upphöranställningen omav

ogiltigförklaringframställt yrkande uppsäg-domstol har ett avomen
fall består anställ-I sådantuppsägningstiden löperningen när ut.senast

uppsägningstiden löperautomatisktliksom i dag,ningen, ut.atttrots

måste framställas vidogiltigförklaringyrkandeArbetstagarens enom
förstarbetsgivaren. Detstämningansökan är närdomstol i enomen

domstolen yrkandet hartillhar kommitstämningsansökansådan som
kommit tillstämningsansökningen harFråganframställts. närom

3 §bestämmelserna i 33 kap.ledningmeddomstolen får avgöras av
rättegångsbalken.

Även inte behörigtill domstolinstämningsansökningen ärsomges enom
Skullerättsverkningar enligt andra stycket.målet inträderatt ta upp

rättsverkningama tillbestår ändatalan,avvisa arbetstagarensdomstolen
preskriptionstiden löptredanpreskriptionstiden Harlöperdess utut.att

anställningenupphöravvisningsbeslutet,meddelardomstolen genast.när
Överlämnar innebärtill domstolmålethänvisar domstoleneller annanen

anställningen upphör.inte detta att

ogiltigförklaringyrkandesittmåste ha framställtArbetstagaren senastom
Rättsverkningama enligtuppsägningstiden.under sista dagenden av

framställt yrkandet,harinträder så arbetstagarenstycketandra snart oav-
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arbetsgivaren har fått kännedomsett yrkandetom har framställts.attom
Arbetsgivaren såledesär vid skadeståndsansvar skyldig i enlighet medatt

§44 betala lön och bereda arbetstagaren arbete efterm.m. uppsägnings-
tidens utgång så yrkandet har framställts. Omsnart arbetstagaren fram-
ställer sitt yrkandet under den sista dagensent, t.ex. uppsägningstiden,av

detkan förekomma arbetsgivaren inte får redaatt detta och därför inte
bereder arbetstagaren arbete eller betalar lön efter det uppsäg-attm.m.
ningstiden har gått I flestade fall får dock förutsättasut. yrkandetatt om
ogiltigförldaring har föregåtts kontakter mellan i frågan.av parterna
Detta kan ha skett antingen tvisteförhandlingar har förtsatt ellergenom

Ävennågot yrkandetsätt. framställsannat bör alltså arbetsgi-om sent
många gånger ha insett talan skall väckas ochvaren därmedatt också att

anställningen kommer bestå efteräven uppsägningstidensatt utgång. Detta
borde för övrigt falla sig naturligt arbetstagaren efternär uppsägningsti-
dens utgång inställer sig arbetsplatsen för utföra arbete. Omatt ar-
betsgivaren likväl inte har insett eller bon inse talan har väckts ochatt
därför låter bli betala lön sedan uppsägningstidenatt harut gått bör detut
ligga på arbetstagaren omedelbart klart för arbetsgivarenatt göra att ta-
lan har väckts. Om arbetstagaren inte klart förgör arbetsgivaren talanatt
har väckts och arbetsgivaren fram till dess han får delom att stäm-av
ningsansökningen i god underlåter betala löntro skall dettaatt ut m.m.
inte kunna föranleda något allmänt skadestånd. Arbetsgivarens under-lå-
tenhet får då ursäktlig.anses

Någon gång kan det bli tvist arbetstagaren har framställt sitt yrkande iom
sådan tid rättsverkningar enligt andraatt stycket har inträtt, dvs. om ar-
betstagaren har framställt yrkandet innan anställningen har upphört. I
dessa fall påstår arbetsgivaren han inte på grund denatt automatisktav

,verkande regeln i andra stycket skyldigär betala lön och beredaatt m.m.
eftersomarbete, arbetstagaren har framställt yrkandet först sedan an-

ställningen har upphört, medan arbetstagaren, har uppfatt-motsattsom
ning, kräver lön och arbete enligt den nämnda regeln. Det får im.m.

falldetta ligga i den automatiskt verkande regelns denanses skallnatur att
gälla även i fråganär anställningenparterna upphört ellerom oense om
inte. När råderdet tvist yrkandet har framställts innan anställningenom
har upphört, bör alltså den automatiskt verkande regeln tillämpas om ar-
betstagaren hävdar sin inställning i god Vi vill dock pekatro. att ar-
betsgivaren alltid har möjlighet enligt 41 § sista stycket utverkaatt ett
interimistiskt beslut anställningen skall upphöra. Domstolenatt skallom
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prövning enligt det stycket kunnaför interimistiskalltså inom ramen en
blivit tillämplig och dess-automatiskt regelnden verkandeavgöra om

bestå enligtanställningen skallså begär,arbetstagarenutom, omom
tredje stycket.

i strid kravetråder tvist arbetstagare harNär det motsagts uppom en
följdinte anställningen till§ upphörlikabehandling i 24 andra stycket, av

ogiltig-yrkandehar framställtuppsägningen, arbetstagaren ett omom
uppsägningstiden löper Dom-uppsägningenförklaring när ut.senastav

stycketenligt femte beslutai situationstolen kan dock denna attom an-
utgång,uppsägningstidenstidigast vidställningen skall upphöra ar-om

inommöjligt för domstolenDet såledesbetsgivaren yrkar det. är att ra-
interimistisktstycketprövning enligt femteför avgöra om upp-men en

likabehandling.kravetsägningen strider mot

anställningen automatisktframgår lagtexten regelnSåsom är attomav
det råder tvist detvissa fall. gällertillämplig i Detbestår inte när om

skett någoneller det haranställningsförhållandefinns något uppsäg-om
alltså fråga fall där tvistenarbetsgivarens sida. Här detfrånning är om
uppsägning giltig.ellergäller något äränannat, mera, om en

Är arbetsgiva-anställningsförhållande ochfinnsostridigt detdet attettatt
tillämpas denanställningen,frånarbetstagarenhar automa-sagt uppren

anställningenstå kvar iregeln arbetstagarenstiskt verkande rätt attom
ogiltigförklaringyrkandeframställer sitt närarbetstagaren senastnär om

vanligaste fallet, ochgivetvis detDettauppsägningstiden löper ärut.
finns lag-varit sådana detharomständigheternagäller härtvisten attom

uppsägningen.förlig grund

automatiskt istå kvarregeln arbetstagarensverkande rättDen att an-om
tid invän-i dessutomarbetsgivarenocksåställningen tillämpas rättnär

ogiltigförklaring förloradbegära ärder arbetstagarens rätt attatt
arbetsgivaren i detta fallEftersompreskription har inträtt.grund attav

gällande bl.a. grundgiltiguppsägningengällande attärgör avatt
giltig. Iuppsägningentvisten justinträtt, gäller ärpreskription har om
fram-samband med hanisåledes arbetsgivarenfall detdetta är attsom

femtebeslut enligtpreskriptionsinvändning får begäraställer sin ett
anställningenstå i underkvarinte vill låta arbetstagarenstycket, hanom

tvistetiden.
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Gäller emellertidtvisten något eller uppsägningän ärannat, mera om en
giltig, skall regeln stå intekvar i anställningen tillämpasrätt att auto-om

fallmatiskt. I dessa där råder finnsdet tvist det något anställnings-om-
förhållande deteller har skett uppsägning från arbetsgivarens sidaom en

stå ihar arbetstagaren kvar anställningen efter uppsägningsti-rätt att-
dens utgång bara domstol beslutar på begärandet arbetsta-om en om av

fallenI de avsedda påstår arbetstagaren han har anställ-attgaren. nu en
arbetsgivarenning skall ha honom från sakligsagt utansom anses upp

grund, arbetsgivaren påstår någotmedan eller det haränannat, attmera,
funnits saklig för uppsägning.grund Arbetsgivarens påstående kan exem-
pelvis på arbetstagaren har varit självständig företagare ochut att en
inte anställd, arbetstagaren har haft tidsbegränsad anställningatt en som

automatiskthar löpt eller arbetstagaren frivilligt har sigut att sagt upp
själv. Bara arbetsgivaren framställer sin invändning i ond dvs.tro,om

åtminstonehan insåg eller borde ha insett inställninghanstrots att att var
oriktig, möjligt bortse från arbetsgivarensbör det invändningattvara

automatisktoch den verkande regeln har blivit tillämplig.attanse

enligt gårEtt domstolsbeslut andra stycket på arbetstagaren har rättut att
stå kvar i anställningen under hela tvistetiden, dvs. tillända dessatt att

tvisten slutligt avgjorts dom eller på någothar sätt.annatgenom en
Beslutet kan utformas det domstolen förklararsättet att att
arbetstagaren stå kvar i anställningen tillhar dess tvisten harrätt att att
slutligt Domstolsbeslutet för bl.a.avgjorts. med sig fårarbetstagarenatt

till i enlighet 44 §lön med ända från det tvisten uppkom;rätt atten m.m.
erinran lämpligen ihärom kan beslutet. Arbetstagaren påkantasen

detta så få retroaktiv lön under tiden från det tvistensätt sägaatt attm.m.
uppkom, i från det uppsägningstidenpraktiken löpte till dessatt ut att

beslut.domstolen meddelade sitt

Det ligger i sakens beslut andra stycket bara kanenligt med-natur att ett
delas i mål, vari påstår sigarbetstagaren den arbetstagareett som vara

ogiltigförklaringyrkat uppsägning. också på-har Det bara denärav som
står sig sådantarbetstagare kan beslut.utverka ettvara som

Arbetstagaren får lagligdomstolsbeslutet till lön ochrättgenom en m.m.,
arbetsgivaren har inte någon möjlighet återkräva vad han kan ha beta-att

enligtlat domstolsbeslutet. Följer inte arbetsgivaren domstolsbeslutet, har
såvälarbetstagaren till allmänt skadestånd ekonomiskt skade-rätt som

stånd. ekonomiskaDet skadeståndet, inte tiden efter det attsom avser an-
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ställningen har upphört, kommer då vad arbetsgivarenatt motsvara
skulle ha betalat enligt beslutet. Det ekonomiska skadeståndet bör dock, i
enlighet med de principer arbetsdomstolen tillämpar i dessa fall,som se
avsnitt 20.4.3.6. i den allmärma motiveringen, bestämmas till lägreett
belopp, arbetstagaren inte vidtagit skäliga åtgärderhar för minskaattom
sin skada.

För beslut enligt andra stycket skall meddelas bör det krävasatt ett att
domstolen på det föreliggande materialet kommer fram till övervä-att

förgande skäl talar omständigheterna sådana arbetsgivaren skalläratt att
ha arbetstagaren från anställning saklig grund. Närsagt utananses upp en

råder tvistdet det huvud finns något anställningsförhål-över tagetom
får sådantlande, beslut dock, såsom framgår fjärde stycket, medde-ett av

las bara anställningsförhållandet har gjorts sannolikt.om

I tredje stycket, inte någonhar motsvarighet i den nuvarande lagen,som
finns reglerdet domstolens möjligheter besluta anställningen,att attom

uppsägning, skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts, närtrots en ar-
betstagaren framställer yrkande ogiltigförklaring först sedanett om upp-
sägningstiden har löpt Det krävs då arbetstagaren särskilt yrkarut. att ett
sådant beslut. Från dagen för beslutet tilloch dess tvisten slutligtharatt
avgjorts, eller domstolen beslutar något har arbetstagaren tillrättannat,
bl.a. lön enligt Eftersom44 anställningen i fall intedessa kanm.m. an-

bestå frånunder tiden det uppsägningstiden löpte till dessatt ut attses
domstolen meddelade sitt beslut, innebär beslutet, till skillnad från be-ett
slut enligt andra intestycket, någon retroaktiv till lön för dennarätt m.m.
tid. Om uppsägningen ogiltigförklaras, har arbetstagaren givetvis rätt att
få ekonomiskt skadestånd vad skulle ha betalats i lönmotsom svarar som

under denna tid. Vad skall gälla i det fallet det råder tvistm.m. attsom
arbetstagaren har framställt sitt yrkande ogiltigförklaring innanom om

anställningen har upphört har tidigarevi redogjort för.

Liksom för beslut enligt andra stycket krävs det domstolen detett att
föreliggande materialet framkommer till förövervägande skäl talaratt

omständigheterna sådana arbetsgivaren skall haäratt att sagtanses upp
arbetstagaren från anställning saklig grund. När det råder tvistutanen

det huvud finns något anställningsförhållande, får sådantöver tagetom ett
beslut dock, såsom framgår fjärde stycket, meddelas bara anställ-av om
ningsförhållandet har gjorts sannolikt. Vad skall gälla i falletdet attsom
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det råder tvist arbetstagaren sitthar framställt yrkande ogiltig-om om
förklaring innan anställningen har upphört har vi tidigare redogjort för.

fjärde stycket, inte har någon motsvarighet iAv den nuvarande la-som
framgår domstol fårdet meddela beslut anställning-att ett attengen, om

skall bestå enligt andra eller tredje stycket bara anställningsförhål-en om
landet har gjorts sannolikt. Vilka beviskrav i övrigt gäller för beslutsom
enligt andra eller tredje stycket har vi tidigare för.redogjort Bakgrunden

i fjärde vitill regeln stycket har berört i avsnitt 2l.2.2. i den allmänna
motiveringen.

finns iI femte stycket reglerna nuvarande 34 § tredje stycket, dock att
ireglerna det stycket domstolen kan besluta avstängningatt attom en

förtsskall upphöra har till särskild paragraf, 44 Någonöver egent-en
lig ändring i sak inte avsedd. Hur reglerna i paragrafdenna avseddaär är

rådertillämpas det tvist det funnits anställningsför-har någotnäratt om
hållande förhar vi redogjort i avsnitt 21.2.2. i allmänna motivering-den

Ett beslut enligt femte kanstycket meddelas domstolen tidi-ävenen. om
har meddelat beslut enligt ellerandra tredje stycket.ettgare

Tvist avskedandeom

§42

Om blivitarbetstagare har avskedad har funnits förut-detutan atten ens
för uppsägning enligt 10 ellersättningar 12 skall avskedandet för-en

klaras ogiltigt pa yrkande arbetstagaren.av

Om sådant yrkande framställs, kan domstol på begäran arbetsta-ett en av
besluta anställningen beståskallavskedandet tills tvistenatt trotsgaren

har slutligt råderavgjorts. När det har eller har funnitsdet intetvist om
något anställningsförhållande, får meddelassådant beslut baraett om an-
ställningsförhållandet har gjorts sannolikt.

Paragrafen innehåller regler arbetstagarens få oriktigträtt att ettom av-
skedande ogiltigförklarat och möjligheter tvisteti-domstolens förattom
den meddela beslut bestå.anställningen skall Paragrafenatt motsvararom

35 §nuvarande första och andra styckena. Bestämmelserna rätts-om
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verkningarna beslut enligt stycket iandra nuvarande 35 § tredjeettav
stycket har flyttats till särskild paragraf, 44över en

I första stycket finns den grundläggande regeln arbetstagareattom en
blivithar avskedad det har funnits saklig förgrundutan attsom ens en

Ävenuppsägning fåhar avskedandet ogiltigförklarat. reglernarätt att om
i § inte12 iakttas kan avskedandet ogiltigförklaras. Någon ändring i sak

inte avsedd.är

Andra stycket innehåller regler domstolens möjligheter för tviste-attom
tiden besluta anställningen, avskedandet, skall bestå tills tvistenatt trots
har slutligt avgjorts. Första meningen ihar sak oförändrad förts över
från nuvarande 35 § andra stycket. Av lagtexten framgår det attnumera

interimistiskt beslut bara kan meddelas begäran arbetstagaren.ett av
Vidare har andra mening lagts till. denna framgårAv det sådantatten ett
beslut får meddelas det råder tvist har funnitsdet någotnär anställ-om
ningsförhållande, bara anställningsförhållandet har gjortsmen om sanno-
likt. Härigenom markeras det domstolen inom för prövningatt ramen en
enligt andra stycket kan ställning till det har funnits anställnings-ta ettom
förhållande. Bakgrunden till denna regel framgår vad har anförtsav som
i avsnitt 212.2. i den allmänna motiveringen.

Arbetstagaren får domstolsbeslutet laglig till lön irättgenom en m.m.
enlighet med 44 och arbetsgivaren har inte någon möjlighet åter-att
kräva vad han kan ha betalat enligt domstolsbeslutet. Följer inte arbetsgi-

domstolsbeslutet, har arbetstagaren till såväl allmänt skadeståndrättvaren
ekonomiskt skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet, intesom som avser

tiden efter det anställningen har upphört, kommer då vadatt att motsvara
arbetsgivaren skulle ha betalat enligt beslutet. Det ekonomiska skadestån-
det bör dock, i enlighet med de principer arbetsdomstolen tillämpar isom

fall, avsnittdessa 20.4.3.6. i den allmänna motiveringen, bestämmas tillse
lägre belopp, arbetstagaren inte vidtagithar skäliga åtgärder förett om
minska sin skada.att
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Tvist tidsbegränsad anställning eller provanställningom

§43

Ett anställningsavtal har tidsbegränsats detta tillåtetinte ärtrots attsom
§6 eller kollektivavtalenligt påskall yrkande arbetstagaren förklarasav

gälla vidare.tills Detsamma gäller avtal provanstâllning haratt ettom om
träffats tillåtet §detta inte enligt eller kollektivavtal.när är 7

sådantOm yrkande framställs, kan domstol på begäran arbetsta-ett en av
besluta anställningen tidsbegränsningen avtaleti skall beståatt trotsgaren

tills har slutligt rådertvisten avgjorts. När det tvist det har eller inteom
något anställningsförhållande,har funnits får sådant beslut meddelasett

bara anställningsförhållandet har sannolikt.gjortsom

Paragrafen innehåller bestämmelser arbetstagarens få orik-rätt att ettom
tigt anställningsavtaltidsbegränsat förklarat gälla tills vidare ochatt om
domstolens förmöjligheter tvistetiden meddela beslutatt ett attom an-
ställningen skall bestå. Paragrafen nuvarande 36 Bestäm-motsvarar
melserna rättsverkningama beslut enligt andra stycket iettom av nuva-

36 §rande andra stycket sista meningen har flyttats till särskildöver en
paragraf, 44

förstaI stycket finns det regler i vilka fall domstol yrkandeom en av
arbetstagaren kan förklara anställningsavtal skall gälla tills vidare.att ett
Som framgår specialmotiveringen till 5 § detgörsav utan attnumera -
någon saklig avseddändring begreppsmässigär skillnad mellan tids-en-
begränsad anställning och provanställning. Detta har föranlett vissa re-
daktionella justeringar.

frågaI provanställning kan för det första anställningsavtal harom ett som
ingåtts för längre prövotid vad tillåtet enligt 7 § förklarasän ären som

gälla tills vidare. Avsikten det skall krävas domstolsförkla-äratt att en
ring för provanställningen skall kunna i tillsvidareanställ-att över en
ning under den prövotid faktiskt har avtalats. Parterna kan natur-som
ligtvis helst under prövotiden kommanär anställning-överenssom attom

skall i tillsvidareanställning. Har längre prövotidöver vadänen en en
tillåtet avtalats, skall detta således inte föraär med sig anställning-som att

så automatiskt betraktas tillsvidareanställning jämförsägaatten som en
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såantagit skulle138, arbetsdomstolen ha1985 därAD att varasynesnr
anställningsskyddslagen. För det andrabeträffande nuvarandefallet den

avtal tidsbegränsadprovanställning, liksomavtalkan ettett om an-om
finner omständig-tills vidare domstolförklaras gällaställning, när attatt

kringgåendemåste frågasådana, detheterna sägasär ettatt avvara om
jämförtillsvidareanställninganställningsskyddslagens huvudregel om

1991 40 och 92.1987 148,19818271 49 och AD nrs. nrprop.

förklarasanställning kan, liksom hittills,tidsbegränsadavtalEtt attom
intei något fall där dettaavtalet tidsbegränsatstills vidare hargälla ärom

6tillåtet enligt

dåkollektivavtal se 3 §, och6 §§ frångåsi och 7 kanReglerna genom
provanställning ocksåanställning elleravtal tidsbegränsadkan ett om

i sådant kol-fall de förutsättningarträffas i de och under ettsom anges
Även anställning eller provanställ-avtal tidsbegränsadlektivavtal. ett om

kollektivavtal kan, såsomträffats i strid sådantning har mot ettsom
gälla tills vidare.framgår lagtexten, förklaras attav

för tviste-möjligheterstycket innehåller regler domstolensAndra attom
i anställningsavta-tidsbegränsningenanställningen,tiden besluta att trots
meningen i sakslutligt avgjorts. Första harlet, skall bestå tills tvisten har

lagtextenförts från nuvarande 36 § andra stycket. Avoförändrad över
meddelas be-interimistiskt beslut bara kanframgår det att ettnumera

meningen bara gjortsarbetstagaren. I övrigt har i förstagäran ettav
nuvarande lagtexten. Vidare harförtydligande i förhållande till den en ny

tvistetidenframgår sådant beslut förmening lagts till,andra att ettvarav
anställningsför-tvist funnits någotfår meddelas det råder det harnär om

gjorts sannolikt. Härige-anställningsförhållandet harhållande, bara om
prövning enligt andrainom fördet domstolenmarkeras att enramennom

anställningsförhållande.ställning till det har funnitsstycket kan ettta om
framgår har anförts i avsnittBakgrunden till denna regel vad somav

2l.2.2. i allmänna motiveringen.den
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Innebörden anställning består under tvistattav en

§44

Om §§anställningen enligt 41-43 skall bestå tills tvisten har slutligt av-
gjorts, har arbetstagaren §§till län enligt 20-22 sårätt länge anställning-

består. Om arbetstagaren har eller avskedats, får arbetsgiva-sagtsen upp
inte arbetstagaren frånavstänga anställningen pa grund deren av om-

ständigheter har föranlett elleruppsägningen avskedandet. Närsom an-
ställningen består §med stöd 41 andra stycket första meningen, fårav
avstängning dock ske det finns särskilda skäl för det. Om arbetsgiva-om

har arbetstagaren frånavstängt arbetet, kan domstol på yrkanderen en av
arbetstagaren besluta pågåendeden avstängningen skall upphöra.att

Paragrafen behandlar rättsverkningarna anställning, efterettav en ett
domstolsbeslut eller automatiskt enligt §41 andra stycket första mening-

består under den tid det råder tvist anställnings bestånd. Paragra-en, om
fen i 34 §sak andra stycket andra och tredje meningarna,motsvarar
35 § andra 36stycket §och andra stycket sista meningen. Någon egentlig
ändring i sak inte avsedd.är

45§

Om domstol lagakraftvunnen dom har ogiltigförklaraten genom en upp-
sägning eller avskedande, får arbetsgivaren inte arbetstagarenavstängaett

från arbetet på degrund omständigheter har föranlett uppsäg-av som
ningen eller avskedandet.

Paragrafen har i sak oförändrad förts från nuvarande 37över
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Skadestånd

Under rubrik finnsdenna det regler skadestånd. Reglerna har behand-om
avsnitt 20.4.3. motiveringen.lats i i den allmänna

I 46 § finns i vilka falldet regler arbetsgivare eller arbetstaga-om en en
kan betala allmänt och ekonomiskt skadestånddömas för brottattre mot

reglerna i anställningsskyddslagen. paragrafenI den finns ocksådet rikt-
linjer för bestämningen det allmänna skadeståndet. Reglerna i 47 §av
handlar skadestånd, kan dömas arbetsgivarenärnormerat utom som en

sig efter dom.vägrar rättaatt en

46§

En arbetsgivare bryter denna lag skall betala ekonomiskt skade-motsom
stånd för den förlust skadestånduppkommer och allmänt för densom
kränkning lagbrottet innebär. gällerDetsamma arbetstagaresom en som

iakttarinte gällande uppsägningstid,
jrånträder2. anställning finns skälsin det för det enligt J 7utan att
häver anställningsavtal det finns skäl för det enligt 16ett utan att
eller

4. tidsbegränsad anställning i förtid detta tillåtet.säger intenär ärupp en

Ekonomiskt skadestånd för förlust eftertid det anställning-attsom avser
har upphört fär bestämmas till högst det belopp i 47en som anges

Det allmänna skadeståndet skall bestämmas till skäligt belopp efterett en
helhetsbedömning samtliga omständigheter. Därvid skall inte bara in-av

avhållafrän lagbrott beaktas skadeståndsan-denäventresset att utan
svariges eller mindre skuld till lagbrottet mänstörre och i vad den ska-
deständsberättigade har föranlett eller medverkat till detta. Allmänt ska-

dömasdestånd skall framstårinte lagbrottet ursäktligt.ut, om som

Om det såvälskäligt, kan ekonomiskt allmänt skadeståndär nedsättassom
eller helt falla bort.



SOU 199332 Specialmotivering; anställningsskyddslagen 851

Denna paragraf, 38nuvarande behandlar ekonomisktmotsvararsom
allmäntoch skadestånd jämkning sådant skadestånd. I paragrafensamt av

har det uttryckligen efter vilka riktlinjer det allmänna skadestån-angetts
det skall bestämmas. I avsnitt 20.43. i den allmänna motiveringen har vi

redogjort för vilket i fråga skadestånd börsynsätt tillämpas.noga om som
Som framgår den allmännanärmare motiveringen ändringärav en av
nuvarande skadeståndspraxis avsedd.

paragrafenI har i förstadet stycket i vilka fall arbetstagare kanangetts en
bli skadeståndsskyldig för brott anställningsskyddslagen. Liksommot
hittills kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig han inte iakttar gälom
lande uppsägningstid eller han frånträder sin anställning med omedel-om
bar verkan det finns lagliga förskäl det. Det har inte någonutan bety-att
delse den tillämpliga uppsägningstiden framgår avtal eller di-om ettav
rekt lagen. Som framgår 13 och 16 §§ behandlas i anställnings-av av
skyddslagen också de situationer där arbetstagaren sägernumera upp en
tidsbegränsad anställning i förtid eller häver anställningsavtal innanett
arbete har börjat utföras. Om arbetstagaren vidtar sådan uppsägningen
eller hävning detta inte tillåtet, kan hannär är enligt denna paragraf dö-

till skadestånd enligt anställningsskyddslagen. I samtliga fall därmas en
arbetstagare ådömaskan skadestånd enligt anställningsskyddslagen bör de
riktlinjer i dag tillämpas vid bestämmande skadestånd i det falletsom av

arbetstagaren inte iakttagithar uppsägningstid gälla.att

I lagtexten har någon saklig ändring åsyftadärutan att använts tennema
ekonomiskt skadestånd och allmänt skadestånd, väl kända i detärsom
praktiska rättslivet.

I den föreslagna paragrafen, handlar skadestånd, behandlas intesom om
lön och andra anställningsförmåner arbetstagaren kan ha till.rättsom

självklartDet arbetstagaren,är förutom skadestånd, grund sittatt av
anställningsavtal eller eljest kan ha till lön och andra anställningsför-rätt
måner och denna ersättning inte kan jämkas med stöd bestämmelseratt av

jämkning skadestånd. Det får liksom hittills ankomma påsom avser av
domstolarna bedöma i vad mån framställt ekonomiskt anspråkatt ett är

betrakta skadestånd eller lön elleratt ersättning.som som annan

andra stycketI finns den nuvarande regeln begränsning ekono-om av
miskt skadestånd tiden efter det anställningen har upphört. lsom avser att

stycketdet finns det hänvisning till det belopp i 47 Nå-en som anges
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ändring i sak inte avsedd. l 47 § har det förtsär möjlighetgon atten
ned skadeståndsbeloppet. Hänvisningen i förevarandesätta stycke omfattar

inte denna jämkningsmöjlighet, vilket framgår det i lagtexten talasattav
beloppen i 47 Däremot kan, liksom hittills, det ekono-om som anges

miska skadeståndet jämkas med stöd fjärde stycket i förevarandeav para-
graf. Vidare har det i § förts in47 förhöjningregel beloppenen om av

domstol har ogiltigförklarat uppsägning ellernär avskedande påen etten
grund arbetsgivaren har haft föreningsrättskränkande eller köns-attav
diskriminerande syften med sin åtgärd. Hänvisningen i förevarande stycke
omfattar inte heller denna förhöjningsregel, för sin tillämpning för-som

domstolen ogiltigförklaratredan har uppsägningenutsätter elleratt av-
skedandet. Däremot omfattas naturligtvis, liksom hittills, förhöjningsre-
geln avseende äldre arbetstagare hänvisningen.av

i framgårAv tredje stycket paragrafen det efter vilka riktlinjer det all-
skadeståndet skall Ibestämmas. avsnitt 20.43. i den allmännamänna mo-

tiveringen förhar vi redogjort vad dessa riktlinjer innebär ochnämnare
förändring skadeståndspraxis avsedd. Vi får här hänvisa tilläratt en av

Ävenvi anfört i motiveringen.vad har den allmänna beträffande frågan
jämkning ekonomiskt och allmänt skadestånd, ibehandlasom av som

fjärde får vi hänvisa till vad har anförtstycket, i den allmänna moti-
veringen.

47§

Om arbetsgivare eftersig dom,rätta varigenom dom-vägrar atten en en
ellerstol har ogiltigförklarat uppsägning avskedande eller har för-etten

anställning skallklarat tidsbegränsad gälla tills vidare, skallatt en an-
ställningsförhållandet uppläst. Arbetsgivaren skall för sin väg-anses som

skadeståndbetala till arbetstagaren efter vad inormeratran som anges
andra och tredje styckena.

Skadeståndet utgångspunktberäknas med arbetstagarensi sammanlagda
anställningsförhållandetanställningstid hos arbetsgivaren upplöstesnär

och bestäms till beloppett motsom svarar
16 månadslöner årsvid mindre anställningstid,5än

månadslöner års24 vid 5 mindre 10 anställningstid,minst änmen
mânadslöner32 10 års anställningstid.vid minst
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Om arbetstagaren har fyllt 60 år domstoleneller har ogiltigförklaratom
elleruppsägningen avskedandet på grund arbetsgivaren har haftattav

föreningsrättskränkande eller könsdiskriminerande syfte med åtgärd,sin
beloppet såhöjs det 24, 36 respektive 48 månadslöner.att motsvarar

Skadeståndet får dock bestämmas såinte beloppet beräknas efter fleraatt
månadslöner påbörjadeantaletän anställningsmånadermotsom svarar

arbetsgivaren. Omhos arbetstagaren har anställdvarit mindre än
månader,6 skall beloppet ändå månadslöner.6motsvara

Om det uppenbart oskäligt kräva arbetsgivarenär betalar fullt ska-att att
destånd, får beloppet ned.sättas

Paragrafen 39nuvarande För förtydliga det skade-motsvarar att att
stånd i paragrafen särskilt slag, har normeratär ettsom termenavses av
skadestånd i första stycket. Härmed inte någon saklig ändringanvänts är
avsedd.

Andra stycket i oförändrathar sak förts från nuvarande 39 §över andra
stycket.

I tredje stycket det förts inhar regel förhöjning de beloppen om av som
i andra stycket domstol har ogiltigförklarat uppsägningnäranges en en

eller avskedande gnmd arbetsgivaren har haft föreningsrätts-ett attav
kränkande könsdiskriminerandeeller syfte med sin åtgärd. Denna regel
har berörts i avsnitt 20.422. i den allmännanärmare motiveringen.

Fjärde stycket i sak 39nuvarande § fjärde stycket.motsvarar

femte stycket har det förtsI möjlighet ned det beloppsättaatten som
framkommer med tillämpning reglerna i första till fjärde styckena,en av

det uppenbart oskäligt kräva arbetsgivarenär betalar fullt ska-att attom
Någondestånd. möjlighet låta skadeståndet falla bort finnshelt inte.att

Regeln har berörts i avsnitt 20.422. i den allmännanärmare motivering-
Regeln avsedd tillämpas i undantagsfall,är detnäratt ärt.ex.en. rena

uppenbart betalning fullt skadestånd skulle företagsäventyraatt en ettav
fortbestånd.
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Preskription

rubrik preskriptionsfrister-finns under dennatvå paragraferDe rörsom
de gällande. Enligtföreslår helt andra regleri lagen. Vi här än nuna

månader räknat från vissa angivnaalltid väckas inom48 § skall talan tre
vissa fallregel fristen i kan förskjutas49 § finnstidpunkter. I atten om

till arbetstagaren.fullföljdshänvisning inte har lämnatss.k.om

48§

något följande yrkanden skall väcka talan vidframställavillDen avsom
från den tidpunktmånader, räknat härdomstol senast tre som anges.

1112M12mande
När arbetstagaren blev uppsagdOgiltigförklaring av en upp-

sågning
blev avskedadavske- När arbetstagarenOgiltigförklaring2. ettav

dande
anställningstiden gicktidsbegränsat När3. Förklaring utatt ett

anställningsavtal skall gälla tills
skadeståndeller medvidare

§anledning brott 5motav
den skadegörande handlingenfullgörelseyrkanden När4. Andra som

på företags eller fordringengrundar bestämmelsernasig senast
skulle betalasdenna lagi

förlorat talan.har sintalan väcks tid,Om inte i rätt parten

preskriptionsregler och delarParagrafen innehåller motsvarar nuva-av
§§.rande 40-42

i föreslagna anställ-Enligt paragrafen uppgår preskriptionsfristen den
Samma fristtill månader. gäller oberoendeningsskyddslagen alltid tre av

dennaframställs. Inom tid skall talanvilket de angivna yrkandena somav
särskiltsyfte tanke enskilda arbetsta-väckas. [förtydligande och med

domstol. Konstruktionentalan vidhar vi upplyst skall väckasattgare
väsentliga avseenden från vadpteskriptionsfristen skiljer sig i somav
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för kravet villgäller i dag. Vi har det första denutmönstrat att som
På såyrkande först underrätta har viframställa skall sättett motparten.

undviker ocksåblir Man onödiga tvister därreglerna enklare.ansett att
eller inte. Samtidigt har fristen för-underrättelse skettfrågan gäller om

fall gäller ogiltigförklaring uppsägning; dettaför det sakenlängts av en
Åför enskilde skall lida rättsförluster minskar.medför risken denattatt

blivitför skadeståndstalan kortare.sidan har fristen väckaandra att

Några särskildafristen absolut. undan-Vidare bör uppmärksammas äratt
alltså inte.fall tvisteförhandling påkallats finns Reglernaför det ärtag

avsevärd förenkling. In-i alla situationer. Detta medfördesamma en
får förastvisteförhandlingama undervändningar kan dock mot attresas

därför kanske inte får sin riktiga belysning påtidspress och frågornaatt
i motive-invändningar har vi bemött den allmännadetta stadium. Dessa

särskildgkomplikation regeln i 4 kap.ringen avsnitt 22.. Ense utgörs av
talan inte tillfår prövning7 § arbetstvistlagen säger upptasatt omsom

uppfyllt. vi föreslagitinte Här har dock kom-förhandlingskravet är en
paragrafen möjligheternai skall utvidgapletterande regel den attsom un-
tröts förhandlingskravet uppfyllt. Vi fårintedantagsvis talan ärattta upp

specialrnotivering i delen.hänvisa till vår den

tabellfonn yrkanden omfattasparagrafen i deI räknas upp som av pre-
olika tidpunkter utgångspunktde gällerskriptionsreglema och som som

vissayrkande; särskilda regler gäller för detför fristen vid respektive att
utelämnats framgår 49 i del fö-fall fullföljdshänvisning De dennaav

ingen ändring gällande Vi harreslagna bestämmelserna utgör rätt.av
funnit tabell enligt det föreslagna för-dock enklaremönstret är attatt en

stå.

ogiltigförklaring uppsägning ogiltigför-Först yrkande ochanges om av
fristen från dåavskedande. fall den tidpunktklaring I dessa räknasav

gäller förklaringuppsägningen eller avskedandet skedde. När det att ett
tid-anställningsavtal tills vidare dentidsbegränsat skall gälla relevantaär

skadeståndsyr-anställningstiden gick gällerpunkten Detsammanär ut. ett
framställs anledning reglerna tidsbe-kande med brott motsom omav

gränsade anställningsavtal.

övrigt antal enligt lagen vi harI kan andra yrkanden framställas ochett
ändamålsenligtinte funnit det försöka alla dessa i lagtexten.räknaatt upp
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Följande överväganden ligger bakom den valda formuleringen andra
fullgörelseyrkanden grundar sig bestämmelserna i denna lag.som

Vi har liksom enligt gällande velat begränsa omfattningenrätt till just
fullgörelseyrkanden. Det kan också komma i fråga enligtattarmars an-
ställningsskyddslagen framställa andra fastställelseyrkanden tidigareän
onmämnd ogiltigförklaring eller tillsvidareförklaring. Det får dock inte

lämpligt för sådana andra fastställelseyrkanden särskildattanses ange en
frist. Något fastställelseintresse nämligen normalt inte föreligga föranses

falldet framtida fullgörelseyrkande, knyter till faststäl-att ett som an
lelseyrkandet, redan preskriberat, fastställelseyrkandetochär kommer då

avvisas jämför bl.a. AD 1990 53. Fastställelseyrkandet hängeratt nr
alltså fullgörelseyrkandetmed och det då missvisandesamman attvore
föreskriva särskild frist för fastställelseyrkandet. Att vi valt forrnule-en
ringen andra fullgörelseyrkanden följer vi i den tidigareattav upp-
räkningen redan fullgörelseyrkande; skadestånd för brottangett ett mot
de regler gäller för tidsbegränsad anställning.som

Utgångspunkten för fristen i de diskuterade fallen enligt den före-ärnu
slagna lagtexten när den skadegörande handlingen företogs eller
fordringen skulle betalas. Dessa formuleringar i saksenast motsvarar
vad gäller i dag.som

Det första uttrycket bl.a. då arbetstagare vill yrka skadeståndavser en
grund oriktig uppsägning. I det fallet den skadegörande hand-av en anses
lingen ha uppsägningen skedde, ellerägt med andranär ord närrum ar-
betstagaren fick del uppsägningen. Gäller det brott återanställ-ettav mot
ningsreglema den skadegörande handlingen företagen den dag dåanses

tagits i det arbete eller tillträtt den anställning arbetstagarenannan som
gällande företrädesrätt till prop. 1973129gör 285. När arbetsgiva-s.
underlåtit företa föreskriven handling bör utgångspunktenattren en vara

den tidpunkt då åtgärden skulle ha vidtagits. Uttrycket fordringensenast
skulle ha betalats sikte andra fordringsanspråk,senast tar typer av

exempelvis uppsägningslön.

I det tredje stycket rättsföljden. Om talan inte väcks i tid, harrättanges
förlorat sin talan.parten

Som framgår 3 § kan bestämmelserna i förevarande paragraf frångåsav
kollektivavtal. Ett sådant kollektivavtal kan innehålla generelltgenom
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avvikande preskriptionsregler, också innebära idet kan att parternamen
fall träffarenskilt avtal förlänga fristen. Har tvisteförhand-ett attom

lingar påkallats enligt medbestämmandelagen eller enligt bestämmelser i
kollektivavtal förhandlingarna på såle-och drar tiden, kanett ut parterna

träffades kollektivavtal förlänga fristen. Kollektivavtaletatt ettgenom
då exempelvis på efterkan talan skall väckas viss tid detut att senast en

förhandlingarna har avslutats eller kanske vid uppsägningstidensatt senast
utgång. Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen alltså dettakan

förlänga fristen.avtal Däremot kan det, på grund allmännasätt genom av
regler kollektivavtal, inte tillåtet i fall förkortaenskiltatt ettom anses
preskriptionsfristen för uppsagd arbetstagare.en

49§

§ framgår35 arbetstagare blirAv uppsagd eller avskedadatt en som
fåskall skriftligt besked vad arbetstagaren skall göraett som anger om

vill föra eller sådanthan talan uppsägningen avskedandet. Om be-mot ett
§sked lämnats, börjar fristen enligt 48inte har första stycket 1 och 2

dålöpa förrän den dag anställningen upphör.inte att

denna paragraf, har sin motsvarighetAv i 40 och 41 i gällan-som nu
framgår utgångspunktde lag, först den för tidsfristen ogiltig-vidatt som

uppsägningförklaring eller avskedande §gäller enligt 48ettav en annars
förskjutas arbetsgivaren underlåtitkan lämna fullföljd skrift-iatt ettom

ligt Tremånadersfristen börjarbesked, 35 då inte löpa förrän dense
enligt skriftligadag då anställningen upphör det beskedet. Förutom att

arbetsgivaren förbisett fullföljdshänvisning kanlämna han dock ocksåatt
felaktigamedvetet ha lämnat uppgifter ha vidtagit åtgärdereller andra

för vilseleda arbetstagaren. I det läget torde fristen förlängaskunnaatt
enligt gällande Har arbetsgivaren någotinte alls lämnat besked medrätt.
uppgift anställningen upphör, får efterdet allmännanär över-om mera
väganden anställningen Oftaskall ha upphört. kan detavgöras när anses

naturligt anställningen upphörde sluta-arbetstagarennäratt attvara anse
utförade förarbete arbetsgivaren.att
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50§

Om arbetstagare har upphört utföra arbete i anställningen, ien attsom
fall §48än i vill domstolsförklaring innebärannat som avses en som

anställningen §består, tillämpas 42 andra stycket, 44, 45, 47 ochatt
§§.48 Vid tillämpningen dessa bestämmelser skall detav attanses som

anställningen har upphört avskedande arbetstagarennärettgenom upp-
hörde utföra arbete i anställningen.att

Vad har ocksåskall gälla någon har utfört arbetesagtssom nu om som
fått §har varsel enligt 15 och vill motsvarande domstolsförkla-ett en

l sådanaring. fall skall det anställningen har upphörtattanses som genom
avskedande varsletnärett mottogs.

Paragrafen, inte har någon motsvarighet i den nuvarande anställ-som
ningsskyddslagen, innehåller i första stycket regel innebär allaatten som
tvister anställnings bestånd måste dras införrör domstol inomsom en en

tidden gäller för väcka ogiltigförklaringtalan avske-attsom ettom av
dande. Det skall alltså inte möjligt kringgå preskriptionsreglemaattvara
i anställningsskyddslagen grund för anspråk påatt ettgenom som att
återfå anställning, arbetstagaren har upphört utföra arbeteen attsom
åberopa regler utanför lagen. Detta tvister kan föragör med sigatt som

anställning återuppväcks alltid kommer aktualiseras ochatt avgö-en att
inom kort tid från det arbetstagaren upphörde utföra arbete iattras en att

anställningen. Bakgrunden till denna regel har behandlats i avsnitt l5.2.7.
i allmännaden motiveringen.

15 § finnsI det regler den med stöd allmänna avtalsrättsli-attom som av
regler vill gällande anställningsavtalgöra ogiltigt grundäratt ettga av

omständigheter hänför sig till avtalets tillkomst måste varslasom motpar-
detta inom månader från det arbetet började Andrautföras.ten om attsex

stycket i förevarande paragraf innehåller, hänvisning till förstagenom en
stycket, regler vad arbetstagare den har utfört arbeteom en som som
inom tid fåtthar sådant varsel måste förrätt kunnagöraett att en
domstolsförklaring innebär det finns anställningsavtal ochatt ettsom om
vad skall gälla i samband med sådan talan. Reglerna har behand-som en

ilats avsnitt 15.2.3. i allmännaden motiveringen.
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Paragrafen innehåller hänvisningar till bestämmelser gällerde närsom
arbetstagaren vill begära ogiltigförklanng avskedande. Vid till-ettav
lämpningen bestämmelserna anställningenskall det harattav anses som
upphört avskedande arbetstagaren upphörde utföranärett attgenom ar-

i anställningen eller, i det fall i andrabete stycket, mottog ettsom avses
varsel enligt 15

Paragrafen behandlar det fallet vill få domstolsför-arbetstagarenatt en
innebär det finns bestående anställningsavtal. fast-klaring Enatt ettsom

syftarställelsetalan till få domstolsförklaring innebäratt attsom en som
bestående anställningsavtal kan utformas på många skildadet finns sätt.ett

bifall till fastställelsetalan förutsät-väsentliga arbetstagarensDet är ettom
fortfarandeanställningen består. Frågan i vad mån det tillåtetärattter att

inteföra fastställelsetalan berörs i paragrafen. Denna fråga regleras ien
6§stället såvitt gäller arbetstvister i 4 kap. arbetstvistlagen. Om arbets-

försöker föra fastställelsetalan detta inte tillåtet, skallnär äratttagaren en
talan således avvisas arbetstagaren har iakttagit de regleroavsett om som

paragraf.i dennaavses

paragrafen berör inteBestämmelserna i det fallet arbetstagaren villatt
fullgörelsetalan kräva skadestånd.föra och En talan innebärt.ex.en som

domstolen skall förplikta arbetsgivaren återinsätta arbetstaga-att t.ex.att
i arbetet faller däremot under bestämmelserna i paragrafen jämförren

NJA 1960 63.s.

§ innebärHänvisningen till 48 arbetstagaren måste iaktta denatt pre-
skriptionsfrist gäller för talan ogiltigförklaring avske-ettensom om av

fördande. Utgångspunkten beräkningen fristen enligt lagtexten denärav
tidpunkt då upphörde utföra arbete iarbetstagaren anställningen eller,att
i det fall i andra stycket, varsel enligt 15mottog ettsom avses

Hänvisningama 42 §till andra stycket innebär domstol i mål,att etten
där arbetstagaren förklaring innebär finnsbegär det bestå-att etten som
ende anställningsavtal, begäran arbetstagaren kan besluta attav an-
ställningen skall bestå tills tvisten slutligt avgjorts.har Arbetstagaren har

fall således intei dessa någon automatisk få stå kvar i anställningenrätt att
under tvistetiden, för detta särskilt domstolsbeslut enligtkrävsutan ett

§42 andra stycket. Meddelar domstolen sådant beslut, har arbetstaga-ett
till lön och andra förmåner enligt 44 § till dess tvisten harrätt attren

slutligt avgjorts. Arbetsgivaren får då inte heller arbetstagarenavstänga
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från arbetet på grund de omständigheter ligger till grund förav som ar-
betsgivarens inställning i tvisten, anställningsavtalett.ex. ogiltigt.att är
Och hänvisningen till 45 § innebär arbetsgivaren inte heller efteratt en
domstolsförkladng innebär det finns bestående anställningsav-attsom ett
tal får arbetstagarenavstänga grund dessa omständigheter. Hänvis-av
ningen till 47 § innebär arbetsgivaren efter domstolsförklaringatt en

innebär det finns bestående anställningsavtalatt kansom ett upplösa an-
ställningsförhållandet på det i 47sätt som anges

Rättegången

Under denna rubrik finns det vissa bestämmelser rättegången. Rubri-om
ken och reglerna har i huvudsak oförändrade förts frånöver den nuva-
rande anställningsskyddslagen.

51§

Mål tillämpning denna lag handläggs enligt lagen 1974371om av om
rättegången i arbetstvister. Mål i 41 -43 §§och 50 skall hand-som avses
läggas skyndsamt.

Ett yrkande §beslut enligt 41 andra stycket andra §meningen, 41om
tredje eller femte §stycket, 42 §andra stycket, 43 andra stycket eller

§44 får inte bifallas har fått tillfälleutan att sig. Ommotparten att yttra
dröjsmål skulle medföra risk för skada, fårett dock domstolen omedel-

bart bifalla yrkandet gälla till dess något förordnas. Ettatt beslutannat
tingsrätt har meddelat under rättegången får överklagassom en särskilt
besvär.genom

Första stycket i sak nuvarande 43 § förstamotsvarar stycket. Bara be-
träffande mål i 41-43 och 50 § har det i lagen tagitssom avses en
uttrycklig regel skyndsam handläggning. Det kan härom nämnas att
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna vid sin uttolkning av ar-
tikel 6 i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna har
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disputes enligt sinanställningstvister employmentuttalat natur ge-att
expeditious decision, dom-skyndsamt avgörandenerellt kräver ett se

den 28Caleffi-målet, jämför domen1991 i24 majdom den ävenstolens
Obermeier-målet.1990 ijuni

till fall därhänvisningar detagits inparagrafen har detstycket iandraI
tvistetiden.meddela beslut förkandomstol etten

Övergångsbestämmelser

198280 anställnings-då lagenkraft denlag träder iDenna om
författninglag ellerOm det iupphöra gälla.skydd skall att annan

be-bestämmelse hartillhänvisningfinns ersatts av ensomenen
bestämmelsen la-i denskall ställetden lagen, istämmelse i nyanya

tillämpas.gen
§ skall bara tillämpasprovanställning i 7bestämmelsernaDe omnya

fallikraftträdandet. Iträjfats efteranställningsavtalet harnär annat
de äldre bestämmelserna.tillämpas

varselunderrättelse ellerhar lämnat uppsäg-arbetsgivarenNär om
tilläm-skall den lagenäldre lagen,avskedande enligt denellerning

ellerunderrättelsenavskedandeeller detpå den uppsägning sompas
§ till-den lagen10 eller I 1 iBestämmelserna ivarslet nyaavser.

påavskedande grundas baraelleruppsägninglämpas inte när etten
Däikraftträdande.inträffat före lagensharomständigheter som

äldre lagen.denstället bestämmelserna itillämpas i
§ ifråga omständighe-skall bara tillämpasBestämmelserna 12i om

ter la-efter det denfått kännedomhararbetsgivaren attom nyasom
äldrebestämmelserna i denfall tillämpaskraft. 1har iträtt annatgen

lagen.
tidsbegränsad§ förtid13 uppsägning iBestämmelserna i av enom

träjfatsanställningsavtal harpåskall bara tillämpasanställning som
ikraftträdandet.efter

§ arbete har börjattillämpas15 skall baraBestämmelserna i när ut-
ikraftträdandet.föras efter

förhandlingikraftträdande har begärtföre lagensNär arbetsgivaren
sådanmedbestämmande arbetslivet1976580 i ienligt lagen enom

§ gäller följande.29 äldre lagen,fråga i denisom avses
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Den äldrea lagens bestämmelser turordning §enligt 22 ochom
§omplacering enligt 7 vid arbetsbrist skall tillämpas i stället fär den

lagens bestämmelser §§.24-27inya
b Bestämmelserna förfarandet i samband med påuppsägningom
grund arbetsbrist, återintagningpermittering eller efter permit-av

§tering enligt 29 deni äldre lagen §§och enligt 11-14 lagen om
medbestämmande i arbetslivet skall tillämpas i stället för den nya
lagens bestämmelser §§.32-34i 38och
När arbetsgivaren före lagens ikraftträdande har begärt förhandling
enligt lagen medbestämmande i arbetslivet i sådan frågaom en som

§32i i den äldre lagen skall förfarandereglerna §32i i denavses
äldre §§lagen och 11 -14 lagen medbestämmande arbetslivetiom
tillämpas i stället för den lagens bestämmelser 32, 33i ochnya

§§3 8
.

När det före lagens ikraftträdande har uppkommit tvist om en upp-
§sägnings giltighet enligt 34 andra stycket deni äldre lagen skall

bestämmelserna §34i i den äldre lagen tillämpas i stället för den
lagens bestämmelser §§.41i och 44nya

10. Den lagens bestämmelser skadestånd skall bara tillämpasnya om om
den omständighet yrkandet hänför tillsig har inträffat eftersom
ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat

11. Den lagens bestämmelser preskription 48 §§i och 49 skallnya om
bara tillämpas den omständighet yrkandet hänför sig till harom som
intráfat efter ikraftträdandet. l fall tillämpas de äldre be-annat
stämmelserna.

Vissa övergångsfrâgor har behandlats i avsnitt 23.6. i den allmänna moti-
veringen. Den föreslagna lagen den nuvarandeersätter anställnings-
skyddslagen från år 1982.

Om idet lag eller författning finns hänvisning till bestäm-annan en en
melse i den gamla lagen, skall i stället bestämmelsen i den lagen till-nya
lämpas. De föreslagna ändringarna i anställningsskyddslagen för med sig
följdändringar i andra författningar. När det fråga sakligaär änd-om
ringar har vi lämnat förslag till ändringar i dessa andra författningar. I

ganska antal författningar finns dock hänvisningarett stort till be-rena
stämmelser främst formell i den anställningsskyddslagennaturav nu- -

bestämmelser i vårtersätts förslag. Hänvisningen skall i ställetsom av
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inte funnit anledningbestämmelse i förslaget. Vi harmotsvarandegälla
förfatmingama, eftersom aktuellaåterge lagtexten i de andrasärskiltatt

till viss paragraf ibestår däri hänvisningen denändringar bara att en nu
hänvisning tillanställningsskyddslagen skall medgällande ersättas mot-en

hänvisningarparagraf i förslaget. Det kan docksvarande att nyaanges
§författningsbestämmelser 2 lagenbli erforderliga i följandetorde

arbetskonflikter, 99 § special-skydd vräkning vid1936320 motom
1974l3 vissa anställ-1965478, 14 § lagenskolförordningen om

1979567 instruktion30§ förordningen medåtgärder,ningsfrämjande
instruktion1979568 med för28 § förordningendomstolen,för Högsta

1979569 med hovrättsinstruktion,§ förordningen50Regeringsrätten,
§ förord-kammarrättsinstruktion, 8förordningen 1979571 med§49

§§försvarsmakten, 41 och 421984309 utlandsstyrkan inomningen om
§ förord-lantbruksuniversitet, 441977344 för Sverigesförordningen

31 § förord-för Bostadsdomstolen,1988903 med instruktionningen
Arbetsdomstolen, 35 § åklagar-instruktion för19881137 medningen

1990469, 36 §notarieförordningen1989848, 11 §förordningen
19911121 in-1991900, 14 § förordningen medkommunallagen

tidsbegränsningsförordningen§§Statens skolverk, 2 och 5struktion för
för1992601 skolor13 § förordningen19911750 och statensom

1977263 och kyrkolagenhögskoleförordningenSe ävenvuxna.
i lagenockså bli aktuellt med ändringartorde det1992300. Härutöver

lagen för närvarandetill denanställning. Med hänsynoffentlig ärattom
några särskilda bestämmelser där.vi inteföremål för haröversyn angett

Övergångsbestämmelsernödvändigt med några dethar inte närDet ansetts
tillämpningsområde. Innebördenlagensgäller de reglerna avomnya

arbetspresterande ellerarbetstagarefrågan dendetta ärär partenatt om
lag frågan kom-tillämpning den gällerinte får med näravgöras av som

upp.mer

skall iberäkning anställningstidbestämmelserDen lagens av-om avnya -
Övergångsbestämmelser blir aktuellt med till-gälla detsaknad när attav -

innebärregler anställningstid.lagens beräkna Dettadenlämpning av nya
bestämmelsen i § första stycket femte punk-4till denmed hänsyn nya-
uppkommit avslutatshar i anställningar hararbetstidten att somsom-

skall tilläm-räknas med den lagens reglerinteför lång tid sedan när nya
innan med itiden arbete börjat utföras räknasfår harInte hellerpas.

stycket första§ första punkten.fall 4detta
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Det har inte heller behövligt särskildamedansetts Övergångsbestämmel-
i fråga de regler gäller tidsbegränsadeser anställningar.om Dettasom

betyder de bestämmelserna i vilkaatt fall och under hur lång tidnya om
tidsbegränsad anställning tillåten baraär skall tillämpasen anställ-när

ningsavtalet har träffats efter ikraftträdandet. Beträffande de be-nya
stämmelsema provanställning, innebär ändring bl.a. i frågaom som en

möjligheten förlänga prövotiden och i frågaattom avslutasättet attom
provanställning, har det däremot nödvändigt meden särskildansetts en

föreskrift de bestämmelserna bara skall tillämpasattom anställ-nya när
ningsavtalet har träffats efter ikraftträdandet; i fall tillämpas deannat
äldre bestämmelsema.

De reglerna uppsägning förtidi tidsbegränsad anställningnya om av en
skall, enligt särskild föreskrift, bara tillämpas på anställningsavtalen som
har träffats efter ikraftträdandet.

Beträffande uppsägning och avskedande gäller den äldre lagen skallatt
tillämpas själva åtgärden,när alltså uppsägningen eller avskedandet, har
skett enligt den lagen. Den äldre lagen skall tillämpas iäven varje ärende
där formelladet förfarandet har inletts enligt den lagen. Om arbetsgiva-

har lämnat underrättelse eller varsel enligt den äldre lagens regler,ren
skall bedömningen uppsägningen eller avskedandet ske enligt äldre lagav

i det falletäven själva uppsägningen eller avskedandetatt sker först sedan
den lagen har i kraft. Det kan såledesträtt inte komma i fråganya att
ändra bedömningsgrundema under den tid förfarandet pågår.som

En svårbedömd fråga hur skall förfarandenär inledsmera man se som
efter lagens ikraftträdande tidigare inträffade omständig-men som avser

Ändringamaheter. i 10 och §§11 framför allt sikte situationertar
där arbetstagaren medvetet har sig deöver skall gälla påsatt normer som
arbetsplatsen. Detta förhållande talar för den lagen böratt ettnya
omedelbart genomslag. Samtidigt kan det framstå oskäligt arbets-attsom

handlande får allvarligaretagarens konsekvenser vadän arbetstagaren
kunde överblicka handlingen vidtogs.när En omedelbar tillämpning deav

bestämmelserna skulle därmed dem karaktärnya retroaktivge en av
sanktionslagstiftning till nackdel för den enskilde.

De bestämmelserna bör därför inte tillämpasnya uppsägningennär eller
avskedandet uteslutande hänför sig till omständigheter har inträffatsom
före lagens ikraftträdande. I stället får det krävas åtminstone någonatt
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betydelse för inträffat efter det lagenomständighet åtgärden har attav
arbetsgivaren hävdati kraft. då inte tillräckligt harhar Det ärträtt attatt

Arbetsgivaren måste alltså i detomständighet inträffat i det skedet.haren
så harverkligen ochfallet styrka händelsen harenskilda ägt attatt rum

inte nöd-i kraft. detefter det den lagen har Däremotskett ärträttatt nya
uppsägningenmotiverarnytillkomna omständigheten i sigvändigt denatt

händel-tillräckligt med äldredet den tillsammanseller avskedandet; är att
skiljafinns tillräckliga för arbetstagarensig det skälför med attattser
lagen. Det ligger dockvid bedömning enligt denanställningenfrån nyaen

helt obetydlig vidhändelsen inte kandeni sakens natur att ennya vara
måste händelsenomständighetema. Såledesmed de andrajämförelse vara

tillmätas betydelseenligt lagen kanbeskaffenhet den densådan att nyaav
frågaavskedande. När detuppsägning ellervid bedömningen ärettenav

förhållandetförhållanden detbestående eller fortlöpande krävs attom
ihar kraft.består efter det lagen trättatt

i ochtillämpas betyder det reglerna 7lagen inte kanOm den attnya
stället skall gälla.18 §§ i äldre lagen iden

mânadsregeln§ s.k.i 12 innebär denbestämmelsemaDe ersättsattnya
arbetsgivaren i vissa fall kantvå månader ochtidsfristmed attomen

omständigheter haravskedandet hanuppsägningen ellerstödja som
får, liksomtvå månader. Bestämmelsernalängre tidkänt till under änen

enbartarbetsgivaren grundar sin åtgärdverkanmånadsregeln, bara när
tillbaka i tiden tidsfristenligger längre vadpå omständigheter änsom

medger.

i fallövergångsregeln de bestämmelserna bara gällerHär innebär att nya
den aktuella omständighetenfått kärmedomarbetsgivaren hardär om

bli så-i kraft. I fall skulle läget kunnaefter det lagen har trätt annatatt
åberoparegeln kundearbetsgivaren med stöd den utvidgadedant att enav

gångkraft, hanomständighet den lagen harviss inär trätt trots att ennya
före-månadsregeln. Densin enligt tidigareförlorat den gällandehar rätt

följa må-arbetsgivaren skallövergångsbestämmelsen innebärslagna att
omständighetenfall fåttnadsregeln i där han har kännedomäven ett om

giltighetstid och månads-månaden äldre därunder den sista den lagensav
i kraft. Fristen kom-lagenfristen löper först sedan den har trättut nya

förlängas pågåen-följd lagändringen undersåledes inte -till attavmer -
åbero-inte något arbetsgivarenlöptid. Det finns dock hindrarde attsom

efter ikraftträdandet får kännedomtidigare hanhändelser, om enompar
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ytterligare omständighet betydelse, åberoparhan i tid enligträttav som
den bestämmelsen i 12 När det gäller varaktiga fortlöpandeochnya
förhållanden kommer den lagen tillämpas förhållandetattnya om varar

sedan lagen haräven i kraft.trätt

Det intehar nödvändigt någonmed särskild övergångsbestämmelseansetts
till den i lagstiftningen regeln arbetsgivaren och arbetstagarenattnya om
kan komma överens anställningsavtal skall upphöra,att ettom som svarar

redan gällande rätt.mot

Beträffande de bestämmelserna i §15 bl.a. tidsbegränsningnya om av
gällanderätten göra anställningsavtal ogiltigtär har före-att detatt ett

skrivits bestämmelserna bara skall tillämpas arbete haratt när börjat ut-
föras efter ikraftträdandet. Härav följer bestämmelserna i §50 andraatt
stycket, ansluter till reglerna i 15 också bara kommer tilläm-som att

arbete har börjat utförasnär efter ikraftträdandet.pas

Det intehar nödvändigt någramed särskilda Övergångsbestämmel-ansetts
beträffande de reglerna hävning anställningsavtal innanser nya om av ar-

bete har börjat utföras 16 § och arbetsgivarens möjligheterom att
upplösa anställningsavtalet han har fog förnär arbetstagarenatt anta att
har anställningenövergett 18 §. Detta innebär de reglerna skallatt nya
tillämpas bara hävning har skett respektivenär meddelande enligten ett
18 § har efter ikraftträdandet.sänts

Den lagen har tillförts många bestämmelser med anknytning tillnya nya
turordningsfrâgor och förfarandefrâgor. För övergången enkel igöraatt
dessa fall har vi de reglerna inte skall tillämpas demenat att nya upp-
sägningsärenden under handläggningär lagen träder i kraft.etc. närsom
Pågående förhandlingar driftsinskränkningar skall alltså få förasetc.om
till slut enligt de äldre reglerna.

Enligt övergångsbestämmelsema skall därför äldre turordningsregler,
regler omplacering och regler förfarandet i samband medom om upp-
sägning grund arbetsbrist tillämpas för det fall arbetsgivarenetc.av att
före lagens ikraftträdande har begärt förhandling enligt medbestämman-
delagen. De reglerna turordning och omplacering, 24-27 §§,nya om om
varsel och överläggning 32-34 och 38 §§, skall alltså inte tilläm-m.m.,

Äveni dessa fall. för det fall arbetsgivaren begärt förhandling enligtpas
32 § nuvarande lag skall reglerna förhandlingar i samband med åter-om
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anställning tillämpas i stället för de bestämmelserna i 32, 33 ochnya
§§.38

De beskrivna övergångsreglema medför sidanå andra denu att tur-nya
ordningsreglema och de förfarandebestämmelsema får omedelbartnya
genomslag de arbetsplatser där medbestämmandeförhandlingar inte fö-
rekommer.

Det komplicerad fråga hur de materiella reglerna företrä-är en nya om
återanställning,desrätt till innebär utvidgning i förhållande tillsom en

gällande skall tillämpas övergångsvis. Eftersom utvidgningen moti-rätt,
med turordningskretsama blivit kunde desnävare övervägasverats att om

företrädesreglema skulle tillämpas bara för falldet arbetstagarenattnya
blivit uppsagd med tillämpning de reglerna. Detta skulle dockav nya
komplicera förfarandet och dessutom inte logiskt efter-konsekventvara

har haft tidsbegränsade anställningar ochävensom personer som som-
alltså inte blivit uppsagda har utvidgade till återanställning.rättsamma-
Vidare skulle arbetsgivaren lång hållaunder tid få på vilkareda arbetsta-

före respektive efter lagens ikraftträdande. Olikasagtsgare som upp
för återanställningsrättenkretsar skulle få Vidare skullegöras upp m.m.

den gamla lagens regler finnas under långkvar tid efter ikraftträdan-en
det.

Vi ihar stället kommit fram till lagen i dessa delar inte bör ha någraatt
särskilda Övergångsbestämmelser. Detta innebär de reglernaatt nya om
företrädesrätt till återanställning får omedelbart genomslag. Inte heller

vi försetthar den regeln i 31 § tredje stycket, arbetstagarennya som ger
i vissa fall återanställningserbjudande förlorarätt sinatt anta ett utan att

företrädesrätt, särskilda övergångsregler.med

Enligt övergångsbestämmelsema skall, före lagens ikraftträdandedetnär
har uppkommit tvist enligt 34 §uppsägnings giltighet andraom en
stycket i den äldre lagen, bestämmelserna i 34 § i den äldre lagen tilläm-

i stället för den lagens §§.bestämmelser i 41 och 44pas nya

Reglerna i 41 och 44 i den lagen 34 § i den äldre lagen.ersätternya
Den lagen ihar dessa delar tillförts regel arbetstaga-säger attnya somen

automatiskt har till lön endast för det fall talan har väcktsrätt senastren
vid uppsägningstidens utgång. Ytterligare bestämmelser har dock tillförts
lagen. När det råder tvist det finns inte finns något anställnings-ellerom
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förhållande eller det har eller inte har skett uppsägning frånom en ar-
betsgivarens sida, kan anställningen nämligen bestå endast domstolenom
särskilt beslutar det. När det råder tvist det finns något anställ-om om
ningsforhållande eller inte, får vidare beslut anställningen skallett attom
bestå meddelas bara anställningsförhållandet har gjorts sannolikt. Vi-om
dare ñnns regel domstolen efter särskilt yrkande kan be-atten ettny om
sluta anställning skall bestå yrkandet ogiltigför-att ävenom en om om
klaring har framställts efter uppsägningstidens utgång.

När det gäller övergångsregler i detta sammanhang har vi i demenat att
fall tvist uppsägnings giltighet uppkommit före lagens ikraftträ-om en
dande så bör också reglerna i 34 § i den äldre lagen tillämpas. Detta be-
tyder exempelvis arbetstagare före lagens ikraftträdande haratt om en
lämnat underrättelse till arbetsgivaren han kommer yrkaatten attom
ogiltigförklaring uppsägning, så tillämpas också 34 § i den äldreav en
lagen. Vid den tidpunkt då arbetstagaren underrättar arbetsgivaren anses
nämligen tvist ha uppkommit. Om talan redan har väckts självfalletanses
också tvist ha uppkommit.

När det gäller de reglerna interimistiskt beslut §§42i och 43 harnya om
det däremot inte nödvändigt med någon särskild Övergångsbe-ansetts
stämmelse, vilket innebär domstol kan meddela interimistisktatt etten
beslut enligt de reglerna omedelbart efter ikraftträdandet.nya

De reglerna skadestånd skall enligt särskild föreskrift bara till-nya om en
lämpas den omständighet yrkandet hänför sig till har inträffatom som
efter ikraftträdandet; i fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat

När det gäller de föreslagna preskriptionsreglerna i 48 och 49 §§ skall
dessa enligt övergångsbestämmelsema bara tillämpas den omständig-om
het yrkandet hänför sig till har inträffat efter ikraftträdandet. Isom annat
fall tillämpas de äldre bestämmelserna.
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b Lagen 1976580 medbestämmandeom
i arbetslivet

4§

Avtal ogiltigt i den mån det innebärär rättighet eller skyldighet enligtatt
denna lag upphäves eller inskränkes.

Utan hinder första stycket får Trots bestämmelsen förstai stycketav
kollektivavtal avvi- det tillåtetgöras är kollektivav-genom att genom

frånkelse föreskrifterna i 12,11, tal avvikelse från föreskrif-göra
14, 19-22 och 28 §§, 29§ tredje i 12,11, 14, 19-22 ochterna
meningen, 33-40 §§, 43§ andra 28 §§, 29§ tredje meningen, 33-

64stycket och 65 §§. 37 §§, 43 § andra 64stycketsamt samt
och 65 §§.

I kollektivavtal får föreskri-också I kollektivavtal får också föreskri-
längre gående fredsplikt 41 längre gående fredspliktän 41,änvas vas

§§och 44 längre gåen- 41b41a, och 44 §§samtanger samtanger
de skadeståndsansvar följer längre gående skadeståndsansvarän änsom

lag.denna följer denna lag.av som av

I paragrafens andra stycke har hänvisning till 38-40 tagits borten
följd dessa regler föreslås upphävda. I tredje stycket harattsom en av en

hänvisning justerats följd de ändringar föreslås i lagenssom en av som
fredspliktsavsnitt.

5§

Vad i denna lag föreskrives innebär icke tillför insyn i sådanarätt part
förhållanden hos har betydelse för förestående eller redanmotpart, som
utbruten arbetskonflikt, eller till inflytande besluträtt över motpartens
rörande sådan konflikt.
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Föreskrifterna i 11, 12, 19, 34, 35, Föreskrifterna i 11, 12, 19, 34 och
§§3938 och tillämpning 35 §§ tillämpningäger äger även när

kollektivavtal tillfälligt kollektivavtal tillfälligt ickeäven när gäller.
icke gäller.

paragrafensI andra har hänvisning till 38 39 §§stycke och tagits borten
följd dessa regler föreslås upphävda.attsom aven

8§

Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Kränkning föreningsrätten fö-av
någonreligger, arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager åtgärdom

till förskada någon sidan för denne harandra utnyttjat sin för-att
eningsrätt eller någon sidan åtgärdpå vidtager någonmotom ena

sidan i syfteandra förmå denne icke utnyttja sin föreningsrätt. Så-attatt
kränkning föreliggerdan åtgärden vidtages för åtagandeäven att motom

skall uppfyllas.annan

Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation icke skyldig tåla sådanär att
kränkning föreningsrätten innebär intrång i dess verksamhet.av som

bådeFinns lokal och central organisation, gäller vad har densagtssom nu
centrala organisationen.
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Sker kränkning föreningsrätten Sker kränkning föreningsrättenav av
avtalsuppsägning eller avtalsuppsägninggenom ellergenom annan

sådan rättshandling eller sådanannan rättshandling ellerge- genom
bestämmelse i kollektivavtal bestämmelsenom i kollektivavtal eller

eller avtal, rättshandlingenärannat avtal, rättshandlingenär ellerannat
eller bestämmelsen ogiltig. bestämmelsen ogiltig. Om någon

för talan med anledning av upp-
sägning anställningsavtal ellerav
avskedande skall 41, 42, 44-49 och

§§51 lagen 19XXXX om an-
ställningsskydd tillâmpas. Därvid
skall allmänt skadestånd betalas

föräven den kränkning lag-som
brottet innebär för den organisation

har lidit intrång i sin verksam-som
het.

Paragrafen behandlar bl.a. föreningsrättskränkande uppsägningar av an-
ställningsavtal och avskedanden. I paragrafen har för dessa fall hän-en
visning gjorts till regleringen i anställningsskyddslagen. Motiven till detta
har behandlats i avsnitt 20.4.3. i den allmärma motiveringen. Tanken är

anställningsskyddslagens reglering i frågaatt förfarandet, skadeståndom
och preskription skall exklusivt tillämplig beträffande alla fallvara av
uppsägningar anställningsavtal och avskedanden ogiltiga enligtav ärsom
särskilda lagbestämmelser. Arbetstagarorganisation har vid förenings-
rättskränkande uppsägning eller avskedande arbetstagare tillrättav en
allmänt skadestånd för intrångdet i organisationens verksamhet åt-som

Ävengärden har inneburit. organisationens skadeståndsanspråk, harsom
sambandnära med arbetstagarensett skallanspråk, i dessa fall be-egna

handlas i enlighet med den angivna regleringen anställningsskyddslagen.i

Hänvisningen till §47 anställningsskyddslagen innebär bl.a. det för-att
hållandet arbetsgivaren utnyttjar sinatt enligt det lagrummeträtt att
upplösa anställningsförhållande inte iett sig innebär kränkning för-en av
eningsrätten.
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fallFacklig i visstvetorätt

38-40 §§

38-40 §§, rubri-i nuvarande jämtefackligBestämmelserna vetorättom
Bakgrunden tillföreslås bli upphävda.före bestämmelserna,ken närmast

i allmänna motiveringen.i 24. denberörts avsnitthardetta

redsp l ktF i

avsnittfredsplikt i detta har kompletteratsnuvarande reglernaDe om
stridsåtgärder vidtas s.k.förbudbestämmelsemed motmot somomen

syfte förtydliga vissa ändringarhar ifamiljeföretag, Vidare41b att av
varvid regeln förbudnuvarande 41vidtagits iredaktionell natur om

tredje stycket har förtsi nuvarandelöninnehållande övermot m.m.av
någon materiellhänseendenparagraf, 41a I dessasärskild ärtill en

redaktionella ändringarna föl-tillBakgrunden deändring inte avsedd. är
jande.

nuvarande reglerna i 41 §i strid devidtagitsstridsåtgärder har motsom
idagligt tal och nuvarande 42,betecknas imedbestämmandelagen t.ex.

första gångenstridsåtgärder. Den begrep-olovliga59 och 60 §§43, som
lagtexten i tredjei nuvarandeförekommer denolovlig stridsåtgärd ärpet

förbjuder vissa formerbehandlar ochstycke41 Dettastycket avav
förhållandena begreppetlön m.m.. Deinnehållandestridsåtgärder attav

i lagtexten och det förekommerdefinieratolovlig stridsåtgärd inte är att
vissa former stridsåtgärderförbjuderi regelförsta gångendär avsomen
förledas begreppetkanfel såleda tankarnakan sätt att tro attatt man

intestridsåtgärder ochsyftar vissa formerolovlig stridsåtgärd bara av
syften. fall blir lag-vissa otillåtna Ividtas istridsåtgärder vartt.ex. som

klart och tydligt i lagtex-oinvigde detförstå för denlättare atttexten om
vilketDet blir då helt klartolovliga.stridsåtgärdervilka ärten somanges

lagreglema använderför de andratillämpningsområde gäller somsom
60 §§.42, 43, 59 ochnuvarandestridsåtgärd,olovligbegreppet t.ex.
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Regeln förbud vissa former stridsåtgärdermot innehållandeom av av
lön m.m. i nuvarande 4l § tredje stycket har förts till särskildöver en
paragraf, 41a Första stycket i nuvarande 41 § förbjuder arbetsgivare
och arbetstagare i kollektivavtalsreglerade förhållandenatt vidta eller
delta i stridsåtgärd inte har vidtagits i organisationsmässiga formersom
eller har vidtagits i vissa i lagen uppräknade otillåtna syften.som I andra
stycket undantag förgörs s.k. indrivningsblockaderett från tillämpningen

huvudregeln i första stycket. Tredje stycket behandlar däremotav något
Det innehåller generell regel förbudannat. vissa formeren motom av

stridsåtgärder skall tillämpas kollektivavtal gäller.som oavsett Lag-om
regleringen får bättre systematik och blir därmed enklare läsaen ochatt
lättare förstå, den regeln förs tillatt särskildöver paragraf. Sys-om en
tematiken blir då 41 § innehåller de grundläggande fredspliktsregler-att

bara gäller i kollektivavtalsreglerade förhållanden. 41a § innehål-na som
ler förbud för arbetsgivaren vidta vissaett former stridsåtgärderatt av

gäller generellt och det finns kollektivavtal.som Deoavsett om nya reg-
lerna i 41b § gäller också det finns kollektivavtal,oavsett de ärom men
begränsade till stridsåtgärder från arbetstagarsidanatt riktar sigavse som

bara viss kategori, s.k. familjeföretag.mot en

Till följd de redaktionella ändringar har vidtagits iav nuvarandesom
41 § har hänvisning i nuvarande 45 § tredje stycket ändrats.en

Trots detta avsnitt i lagen har tillförts ytterligareatt regel inteen som
den fredspliktrör följer träffade kollektivavtal har avsnittsrubri-som av

ken behållits oförändrad.

4l§

Arbetsgivare och arbetstagare bundna kollektivavtalär får ickesom av
vidtaga eller deltaga i arbetsinställelse lockout eller strejk, blockad, boj-

ellerkott därmed jämförlig stridsåtgärd, avtalet har ingåttsannan om av
organisation och denna i behörig ordning har beslutat åtgärden, åt-om
gärden strider bestämmelse fredsplikt i kollektivavtalmot ellerom om
åtgärden har till ändamål

påtryckning i tvistutöva kollektivavtalsatt giltighet, bestånd ellerom
innebörd eller irätta tvist huruvida visst förfarande strider mot avta-

let eller denna lag,mot
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åstadkomma ändring i avtalet,att
avtaletgenomföra avsedd tillämpas sedanbestämmelse, är attatt som

upphört gälla, ellerhar att
själv får vidtaga stridsåtgärd.stödja ickedenne4. näratt annan,

Stridsâtgärder har vidtagits isom
strid första stycket olovliga.ärmot

Första stycket hindrar arbets-hinder för intestycket utgörFörsta
deltaga blockadi behö- iarbetstagarorganisation att tagare att en som

beslutats arbetstagarorgani-besluta blockad för harordningrig att av
behörigsation i ordning ochbetalning för-klar ochutverka somav

ändamål betal-har till utverkapå lön eller påfordranfallen attannan
fordranning klar och förfallenför utfört arbete.ersättning av

föreller ersättninglön annan
indrivningsblockad.utfört arbete

sådan stridsåtgärd olov-En inteär
lig.

fårkollektivavtal gällerOavsett om
arbetsgivare inte såsom stridsåt-en

stridsåt-eller led igärd ettsom en
hålla inne lön ellergärd annan er-

harsättning för utfört arbete som
Såsomtill betalning. olov-förfallit

ocksåstridsåtgärd betraktaslig att
håller inne till betal-arbetsgivaren

förfallen lön ellerning annan er-
för utfört medsättning arbete an-

iledning arbetstagarna deltarattav
stridsåtgärd.ellerstrejk annan

fredsplikt följer gällande kollek-paragrafen, behandlar denI avsomsom
Nuvarande tredje stycketändringar gjorts.bara redaktionellativavtal, har
paragraf, Någrasärskild 41atillparagrafen har dock förtsi över en

ändringar i sak inte avsedda.är
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i syfte förtydligaParagrafen har andra stycke,tillförts in-att ett nytt som
nehåller definition begreppet olovlig stridsåtgärd. Motiven till dettaen av

under avsnittsrubriken.har berörts

nuvarande andra stycket, återfinns stycket,I i tredje har barasom nu re-
daktionella ändringar gjorts i syfte i förstaförtydliga. Reglernaatt

riktar sig till enskilda arbetsgivare ochstycket och arbetstagare undan-
i tredje blir därför förstå dentagsregeln stycket lättare läsa ochatt ut-om

formas språkligt efter huvudregeln i första stycket. I stycketmönster av
också i syfte förtydliga förts in mening uttryckligenhar det att somen ny

sådana stridsåtgärder olovliga.i stycket inteklargör äratt som avses

41a§

får inte såsomarbetsgivareEn
stridsåtgärd led ieller ettsom en
stridsåtgärd hålla inne lön eller

ersättning för utfört arbeteannan
skall ha Arbetsgi-betalats ut.som

hållafår inneinte heller lönvaren
eller ersättning för utförtannan ar-
bete, skulle ha betalats medut,som
anledning arbetstagarna del-attav

i strejk eller stridsåtgärd.tar annan

Sådana åtgärder förstaiavsessom
stycket olovligaär att anse som
stridsåtgärder.

§Paragrafen innehåller den regel finns nuvarande 41 tredjeisom
Någon ändring istycket. Bara redaktionella ändringar sakhar gjorts. är

åsyftad.inte

från vadRegeln har hämtats paragraf i övrigt behandlar gäl-somen som
kollektivavtalsförhållanden. brutits tilller i När regeln har ut en egen,nu

ifristående paragraf, har det inte nödvändigt lagtextenansetts att attange
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regeln tillämpligär kollektivavtal gäller. Detta framgåroavsett om av re-
gelns placering i paragraf.en egen

Regeln har för öka läsbarheten och för underlätta förståelsenatt delatsatt
i två stycken. I andra stycket definieras de åtgärder iupp nu som avses

första stycket såsom olovliga stridsåtgärder.

41b§

Arbetstagare får inte vidtaga eller
deltaga stridsåtgärdi har tillsom
ändamål träffa kollektivavtalatt
med företag inte har någraett som
arbetstagare eller där bara företa-

eller företagarens familje-garen
medlemmar arbetstagare.är Det-

gäller stridsátgärdernanärsamma
har till ändamål stödja någon iatt
tvist träffa kollektivavtalattom
med sådant företag. Vadett som nu

hindrar inte arbetstagare frånsagts
deltaga i anställningsblockadatt en

har beslutats i behörig ordningsom
arbetstagarorganisation.av en

Stridsåtgärder har vidtagits isom
strid första stycket olovliga.ärmot
Förändringar i anställnings- eller
ägarförhållanden har skettsom se-

stridsåtgärddan har varslats el-en
ler inletts skall dock inte beaktas
vid bedömningen strids-av om en
åtgärd olovlig enligtär första
stycket.

I paragrafen finns de reglerna förbud stridsåtgärder be-motnya om som
sk. familjeföretag. I förstarör stycket finns förbuddet för arbetsta-ett
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vidta eller delta i stridsåtgärd till ändamål träffa kol-har attattgare som
lektivavtal med s.k. familjeföretag eller till ändamål stödjaharett attsom
någon tvist träffa kollektivavtal sådant företag. Bestäm-i medatt ettom

inte anställningsblockadmelsema hindrar arbetstagare från delta iatt en
ordning arbetstagarorganisation.i behörig har beslutats I andraavsom

stridsåtgärd vidtagits i stridstycket klargörs har bestäm-att moten som
i första stycket olovlig. Där finns det också regelmelsema är atten om

i ägarförhållandenförändringar har skett anställnings- eller sedansom en
vidvarslats eller inletts inte skall beaktas olovlighetsbe-stridsåtgärd har

dömningen.

§riktar sig på motsvarande bestämmelserna i 41Bestämmelsen sätt som
förbjuds i vissa itill enskilda arbetstagare. Arbetstagareförsta stycket att

syften vidta eller delta i stridsåtgärder. Förbudet gällerangivnalagen
ibunden kollektivavtal eller medlem nå-arbetstagaren äroavsett avom

arbetstagarorganisation. Enskilda visserligen intearbetstagare kangon
vidta i stridsåtgärderträffa kollektivavtal, de kan eller deltasjälva men

kollektivavtal mellan arbetstagaror-till ändamål uppnåhar att ett ensom
också vidta eller i stridsåtgärderganisation företag. De kan deltaoch ett

tviststödja någon i träffa kollektivav-till ändamålhar att atten omsom
tal.

i frågabestämmelser organisationernas142 § finns det om omansvar
arbetstagarorganisa-42§ första följerstridsåtgärder. Av stycket att en

föranleda stridsåtgärdfår anordna eller någottion inte sättannat en
förevarandei paragraf. En arbets-olovlig enligt bestämmelsernaärsom
understöd någottagarorganisation får inte heller eller sättannatgenom

stridsåtgärd. Dessa bestämmelser gällervid sådanmedverka oavsetten
Ärkollektivavtal. organisationenorganisationen bunden bundenär avom

hindraockså skyldig försöka olovligaden sådanakollektivavtal, är attav
åtgärderstridsåtgärder medlem och för upphör.verka sådanaatt attav

då enligt skyldighet för organisatio-Dessutom finns det också, 43 en
anledningomedelbart överläggning arbetsgivaren medmedtaattnen upp

stridsåtgärden upphör.stridsåtgärden och verka föratt attgemensamtav

stridsâtgärd i förevarande innebördBegreppet har paragraf samma som
§ första stycket.enligt 41

paragraf stridsåtgärder vidtas ii förevarande gäller baraFörbudet som
Stridsâtgärder vidtas andra syftenangivna syften. ivissa i lagtexten som
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ide paragrafen angivna, indrivningsblockad iän syfte fåt.ex. atten ut
förfallen lön för utfört arbete, berörs inte förevarande paragraf.av

förstaI stycket förbjuds för det första stridsåtgärder har till ändamålsom
träffa kollektivavtal med s.k. familjeföretag. Det torde i allmänhetatt ett

enkelt konstatera stridsåtgärd har sådant ändamål. Haratt ettvara om en
arbetstagarorganisation krävt kollektivavtal med företag ochetten ett an-

ordnar organisationen därefter stridsåtgärd företaget, kan of-detmoten
stridsåtgärden syftar till uppnå kollektivavtals-tast attpresumeras att en

reglering företaget.med Detsamma torde fallet det harnärvara upp-
kommit tvist mellan arbetstagarorganisation och företag rörandeen etten

fråga kan regleras kollektivavtal och organisationen där-somen genom
efter går till strid företaget.mot

För det andra innehåller första stycket förbud stridsåtgärderett mot som
tillhar ändamål stödja någon i tvist träffa kollektivavtal medatt attom ett
familjeföretag.s.k. Det frågahär s.k. sympatiåtgärder.är Förbudetom

gäller arbetstagarna bundna något kollektivavtalär elleroavsett om av
medlemmar i någon arbetstagarorganisation. Förhållandet mellan föreva-
rande paragraf och bl.a. 41 §regeln i första stycket fjärde punkten om
förbud sympatiåtgärder i kollektivavtalsreglerade förhållandenmot
kommer berörasatt senare.

sympatiåtgärderAlla förutom anställningsblockader, nedan syf-se som
till stödja någon i tvist träffa kollektivavtal med s.k.tar att attom ett

familjeföretag förbjudna. Förbudet gällerär den in-äroavsett om som
blandad i tvist träffa kollektivavtal själv har vidtagitatten om en
primär stridsåtgärd. Det vidare förbjudet för arbetstagarorgani-är en
sation inblandad i tvist träffaär kollektivavtal självsom atten attom an-
ordna sympatiåtgärd någon familjeföretaget föränmoten annan att
stödja sitt krav. Att organisationen förbjuden i detta fallär anordnaatt en
primär stridsåtgärd direkt familjeföretaget följer redan regeln imot av
förevarande paragraf stridsåtgärder har till ändamål träffaattom attsom
kollektivavtal med s.k. familjeföretag förbjudna jämfördär med 42ett

tvistEn träffa kollektivavtal har uppkommit så arbetsta-attom snart en
garorganisation har krävt kollektivavtal med företag företagetochett ett
på något har till känna det intesätt önskar träffa något sådantgett att av-

Ental. tvist träffa kollektivavtal har uppkommit bådaatt ävenom om
träffa sådantär överens avtal, oenigheten bestårparter iatt ettom men
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vilket innehåll det blivande avtalet skall ha. uppkommitHar det tvisten
arbetstagarorganisationmellan och företag rörande frågaetten en som

kan regleras kollektivavtal, får tvisten träffanderöragenom anses av
kollektivavtal någondera uttryckligen har krävt kollek-oavsett partenom
tivavtalsreglering tvistefrågan.av

förevarandeBestämmelserna i paragraf syftar i främsta tillrummet att
skydda företag inte har några arbetstagare eller där bara företagarensom

familjemedlemmareller dennes arbetstagare s.k. familjeföretag. Medär
företag alla förekommandeuttrycket företagsforrner. Därunderavses

fysiskafaller enskilda driver firmarörelse under enskildpersoner som
olika former juridiskaoch alla såsom aktiebolag, handelsbo-av personer,

ekonomiskalag, och ideella föreningar stiftelser.samt

Ett företag har någrainte arbetstagare bereds skydd reglernasom genom
i förevarande paragraf. Huruvida företag har någon arbetstagare fårett

.allmännaenligt regler härom. Detta gäller frågan före-avgöras t.ex. om
eller delägare skall betraktas arbetstagare de arbetarägare närtagets som

företagetsi rörelse.

§ andra stycket följer beroendeAv l s.k. eller jämställdaävenatt upp-
dragstagare arbetstagare.anses som

Också företag där bara företagaren eller företagarens familjemedlemmar
arbetstagare bereds skydd. Denna regel skyddar företagär ägssom av en

familjoch och i vilket bara medlemmar familjdenna arbets-ärsamma av
Med uttrycket företagaren den eller tillsam-tagare. avses som ensam

sina familjemedlemmar företaget.med hela En ochägermans samma
familj måste således inneha samtliga aktier eller andelar i juridisken per-

får någon utomstående aktie-och det inte finnas eller andelsägare.son,
Det krävs inte familjemedlemmama direkt innehar alla aktier elleratt an-
delar, de kan i stället inneha aktie-andelama helägtutan t.ex. ettgenom
bolag. Om familjemedlemmama på ellerdetta indirekt aktierägersätt
andelar juridisk får inte finnas någon utomståendedetgenom en person,

juridiskadelägare i den fa-har skjutits in mellanägareperson som som
miljemedlemmama företaget.och Vad har den ägersagtssom nu om som
aktier eller andelar i företag får beträffande stiftelser motsvarandeägaett
tillämpning den eller de har tillskjutit stiftelseförmögenheten.som
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Företagaren, dvs. den eller tillsammans med sina familjemed-som ensam
lemmar hela företaget, kanäger arbetstagare i företaget.vara ensam
Jämte företagaren kan företagarens familjemedlemmar arbetstagare ivara
företaget. Det krävs emellertid inte företagaren själv betraktaäratt att

arbetstagare i företaget. Det krävs inte heller de familjemedlem-som att
arbetstagare idel företaget.är Företaget fåräger emellertid intemar som

ha någon utomstående, dvs. någon inte medlem företagarensärsom av
familj, arbetstagare.

Som har anförts i avsnitt 25.63. i den allmänna motiveringen bygger det
farniljebegrepp förevarandeanvänds i paragraf det allmäntärsom som
vedertaget och sedan lång tid har inom arbetsrätten.använts Medsom
familjemedlem till företagaren således make och släktingar i rättavses

och nedstigande led under förutsättning de lever tillsam-upp- samt att-
med företagaren eller har hushåll med dennemans ävengemensamt -

avlägsnare släktingar inklusive fosterbam, myndlingar och styvbam. Med
Ävenmake bör jämställas sambo. homosexuella sambor bör i detta sam-

manhang inkluderas.

sistaAv meningen i första stycket framgår det de berörda bestäm-att nu
melsema inte hindrar arbetstagare från delta i anställningsblockadatt en

i behörig ordning har beslutats arbetstagarorganisation. Medsom av en
anställningsblockad uppmaning till arbetstagarorganisationsavses en
medlemmar eller andra inte anställning hos visst företag. Block-att ta ett
aden får inte på något eller just sådanän uppmaning.ut annat mera en
Det naturligtvis tillåtetär i syfte blockaden effektivgöra käntatt att göra

företaget försatt i blockadär sådan innebörd,att t.ex.av genom annonse-
ring. Men tillkännagivandet får inte ske sådant eller med sådanasättett
metoder själva tillkännagivandet blir betraktaatt stridsåtgärd.att som en
Det bör således betraktas otillåtet med eller någotatt t.ex.som posten

tillställa företagetssätt kunder, inte kan viljaannat anställ-antas tasom
ning hos företaget, flygblad upptagande blockadförklaringen jämför AD
1982 31.nr

iEn behörig ordning beslutad anställningsblockad inte otillåten enligtär
bestämmelserna i förevarande paragraf den har tilläven ändamålom att
träffa kollektivavtal med s.k. familjeföretag eller den har tillett än-om
damål stödja någon i tvist träffa kollektivavtalatt med sådantattom ett
företag. Fredsplikten enligt 41 § hindrar inte heller vidtagande av en an-
ställningsblockad någon kollektivavtalsmotparten.än Ensom avser annan
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uppmaning arbetsgivares anställda inte skall anställningatt hosen ta ett
företag berör och drabbar inte den kollektivavtalsbundneannat arbetsgi-

varen.

påKravet arbetstagarorganisation i behörig ordningatt skall ha beslutat
anställningsblockaden har innebörd motsvarande krav iom samma som

Har41 anställningsblockaden inte beslutats i behörig ordning, denär
förvarandeenligt paragraf olovlig den har vidtagits i sådana syftenom

i första stycket.som anges

I sista meningen i andra finnsstycket det regel förändringar iatten om
anställnings- eller ägarförhållanden har skett sedan stridsåtgärdsom en
har varslats eller inletts inte skall beaktas vid bedömningen av om en
stridsåtgärd olovlig enligt förevarandeär paragraf. Regeln behandlar den
situationen företag i samband med förestående elleratt ett redan inledda
stridsåtgärder förändrar sina anställnings- eller ägarförhållanden på ett
sådant det efter förändringensätt blir betraktaatt s.k.att ettsom enmans-
eller familjeföretag, dvs. företag inte har några arbetstagareett ellersom
där bara företagaren eller företagarens familjemedlemmar arbetstaga-är

Det krävs inte det företaget initiativetär till förändringenattre. tarsom
utomstående arbetstagare kan sluta sinutan anställningen t.ex. eget

initiativ. Har varslade eller inledda stridsåtgärder företag avslutatsmot ett
förändrasoch därefter företagets anställnings- eller ägarförhållanden på

sådant det blir betraktasätt s.k.ett att eller farniljefö-att ettsom enmans-
blir regeln inte tillämplig. Det krävs således stridsåtgärdenretag, på-att

går eller varseltiden löper förändringennär sker.att Med stridsåt-att en
gärd har varslats arbetstagarorganisation har lämnatatt varselavses en
till enligt 45 § medbestämmandelagen. Harmotparten lovlig stridsåt-en
gärd varslats eller redan inletts företag, får åtgärden således fort-ettmot

eller utvidgas hindersättas utomståendes anställningutan upphörattav en
eller utomstående träderägare företaget. Den sålundaatt aktuali-en ut ur
serade stridsåtgärden får då också stödjas sympatiåtgärder.med

Den deltar anordnar eller föranleder stridsåtgärd olov-som ären som
lig enligt förevarande paragraf blir skyldig betala skadestånd enligtatt
medbestämmandelagens allmänna skadeståndsregler. Bestämmelserna i
förevarande paragraf i första bereda familjeföretags.k.avser rummet att
skydd stridsåtgärder vidtas i vissa syften. Ett sådant företagmot som som
drabbas stridsåtgärder olovliga enligt förevarandeär paragraf harav som
därför i princip till skadeståndrätt samtliga har deltagit i ellerav som



882 Specialmotivering; medbestämmandelagen SOU 199332

anordnat eller föranlett stxidsåtgärdema. Företaget såledeshar tillrätt
skadestånd den har anordnat sympatiåtgärd olovligt.ex. ärav som en som

Ävenenligt första stycket. arbetsgivare har blivit forutsatten som en
sympatiåtgärd hans arbetstagare har vidtagit i strid regelnmotsom om
sympatiåtgärder i första stycket till skadestånd.har rätt

finnsDet här anledning något uppehålla sig vid förhållandet mellanatt
bestämmelserna i förevarande paragraf och fredspliktsreglema i 41
Bestämmelserna i förevarande paragraf i förhållande till fredsplikts-är
reglerna i 41 § specialbestämmelser för vissa fall stridsåt-att se som av
gärder familjeföretag.berör s.k.som

När det gäller stridsåtgärd till ändamålhar träffa kollektivavtalattsom
med familjeföretags.k. kan det tänkas de arbetstagare vidtarett att som
eller deltar i åtgärden redan bundna kollektivavtal med det angripnaär av

Ävenfamiljeföretaget. det kollektivavtal stridsåtgärdema syftarom som
till uppnå skulle innebära ändring i det redan gällande kollek-att t.ex. en
tivavtalet, bör specialbestämmelsema i förevarande paragraf bli till-att
lämpa framför allmänna fredspliktsreglema.de

Vad härefter gäller stridsåtgärder sympatiåtgärder har till ändamålsom
någonstödja i tvist kollektivavtalträffa med s.k. familjefö-att att ettom

sådanakan stridsåtgärder ofta vidtas i kollektivavtalsregleraderetag,
förhållanden. Kollektivavtalsbundna arbetstagare kan i förhållandet.ex.
till sin arbetsgivare befatta sig med skall levererasvägra tillatt varor som

familjeföretag. Har någon vidtagit enligt förevarande paragrafett en
olovlig primär stridsåtgärd familjeföretaget, det redan på grundärmot

regeln i 41 § första stycket fjärde punkten otillåtet för kollektivavtals-av
bundna arbetstagare vidta eller delta i stridsåtgärd sympatiåtgärd föratt

Ävenstödja den har vidtagit olovliga stridsåtgärden.den här böratt som
emellertid specialbestämmelsema i förevarande paragraf bli tillämpaatt
framför de allmänna fredspliktsreglema. Bestämmelserna i förevarande
paragraf hindrar inte arbetstagare från delta i anställningsblockadatt en

i behörig ordning har beslutats arbetstagarorganisation. Skullesom av en
sådan blockad, riktar sig s.k. familjeföretag, i något fallmot etten som

stå i fredspliktsreglemastrid i 41 bör dessa bestämmelsermotanses
naturligtvis tillämpas.

Reglema i förevarande paragraf tvingande. I kollektivavtal kan detär
dock föreskrivas längre gående fredsplikt.en
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45§

Arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation är
sinsemellan skyldiga giltigt hinder skriftligen varslaatt, möter,om

minst sju dagar i förväg, de vidtagamotparten stridsåtgärdnär attavser
eller utvidga pågående stridsåtgärd. Omfattaratt stridsåtgärd från ar-
betsgivarsidan arbetstagareäven medlemmar i berördär arbetsta-som
garorganisation, bör de varslas allmänt synliga anslag på arbets-genom

ellerplatsen lämpligt sätt.annat

Varsel enligt första stycket skall innehålla uppgift anledningen tillom
stridsåtgärden och stridsåtgärdens omfattning.om

Skyldighet varsla föreligger i Skyldighet föreliggervarslaatt iatt
fråga stridsåtgärd i fråga stridsåtgärd iom som avses om som avses

§41 andra stycket. §41 tredje stycket.

I paragrafen har följd de redaktionella ändringar vid-harsom en av som
tagits i 41 § hänvisningen i tredje stycket ändrats.

54§

Arbetsgivare, arbetstagare och Den bryter denna lag ellermot0r- som
ganisation bryter denna kollektivavtal skall, intemot motsom om
lag eller kollektivavtal någotskall följer vadmot isägsannat av som

uppkommenersätta skada, följandedet §eller 8 tredjeom av
följer vad nedan sägs. stycket, betala ekonomisktannat skade-av

stånd för förlustden uppkom-som
och skadeståndallmänt för denmer

kränkning Iag- ellersom
avtalsbrottet innebär.

I denna paragraf finns den grundläggande bestämmelsen skadestånds-om
skyldighet för den bryter medbestämmandelagen eller kol-som mot mot
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lektivavtal. I 8 § tredje finnsstycket det för vissa fall hänvisning tillen
bl.a. skadeståndsreglema i anställningsskyddslagen. Dessa fall har därför
undantagits från tillämpningsområdet för förevarande paragraf.

Paragrafen har i syfte samordna förenklaoch utformats efteratt mönster
första stycket i 46 § anställningsskyddslagen.av

55§

Vid bedömande och vad mån allmännai Det skadeståndet skall be-om
skada har uppkommit någonför till skäligtstämmas belopp efterett
skall hänsyn till dennes helhetsbedömningäven samtligatagas en av
intresse lagens eller kollek- omständigheter. Därvid skall inteattav
tivavtalets bestämmelser iakttages bara intresset avhålla från lag-att
och till övriga omständigheter eller avtalsbrott beaktas ävenutanav

ekonomisk betydelse.än den skadeståndsansvariges störrerentannan
eller mindre skuld till lag- eller
avtalsbrottet och måni vad den
skadeståndsberättigade har föranlett
eller medverkat till detta. Allmänt
skadestånd skall inte dömas ut, om
lag- eller avtalsbrottet framstår

ursäktligt.som

Vid bedömande arbetstagaresav
skadeståndsskyldighet för deltagan-

i olovligde stridsåtgärd skall sär-
skild hänsyn till omständigheter,tas

har framkommit vid över-som
läggning enligt 43 och verk-
ningarna överläggningen.av

När bestämmer skadestånds-man
skyldighet för brott kollek-mot ett
tivavtal eller komplet-ersättersom

bestämmelse lag, skalli detterar en
särskild hänsyn till hur be-tas man

påföljd för brott lag-stämmer mot
bestämmelsen.
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Paragrafen innehåller vissa allmänna riktlinjer för bestämrnandet av
skyldighet betala skadestånd.att

framgårSom avsnitt 20.4.3. iden allmänna motiveringen avsiktenärav
i fråga allmänt skadestånd tillskapa för hela det arbetsrättsligaatt om en

området enhetlig reglering. I det nänmda avsnittet har vi redogjortnoga
för det frågavad i allmänt skadestånd innebär.synsättet Vi fårnya om

hänvisa tillhär vad vi där har anfört.

Första stycket, har utformats efter tredje stycket i 46 §mönstersom av
anställningsskyddslagen, innehåller allmänna riktlinjer för bestämmandet

allmänt skadestånd.av

har, någonI andra stycket saklig ändring gjorts,har intagitsutan att nu
den bestämmelse arbetstagares skadeståndsskyldighet för deltagande iom
olovlig stridsåtgärd finns i 60 § andra stycket. Bestämmelsensom nu
kompletterar och förtydligar bl.a. de riktlinjer förstai stycket.som anges
Någon ändring skadeståndsnivån inte åsyftad jämförärav prop.
1991922155 och AU7.

tredje finnsI stycket det generell bestämmelse efter vilka riktlinjeren om
skadestånd allmänt ekonomisktoch för kollektivavtalsbrott skall be--

Bestämmelsen blir tillämplig i de fall kollektivavtalstämmas. ersätterett
eller kompletterar lagbestämmelse. I dessa fall skall det vid bedöm-en
ningen skadestånd kollektivavtalsbrottför särskild hänsyn till hurtasav

bestämmer påföljd för brott lagbestämmelsen.motman

Många bestämmelser i arbetsrättsliga lagar dispositiva och kan frångåsär
Äveneller kompletteras kollektivavtal. lagbestärnrnelse integenom om en

dispositiv, kan exaktär regel lagen innehåller till inne-görassamma som
håll i kollektivavtal, då kan komplettera lagbestämmelsen. Isägasett som

falldessa bör riktlinjer vid skadeståndsbedömningen tillämpas vidsamma
kollektivavtalsbrott vid brott direkt lagbestänunelsen. Så tordemotsom

iske redan dag i rättspraxis. Den uttryckliga bestämmelsen härom i tredje
stycket bedömningen blir likforrnig, inte kollektivav-garanterar att om
talspartema har bestämt något Det nämligen tillåtetannat. att-anses
inom vissa -i kollektivavtalet efter vilkagränser grunder skade-ange
stånd för brott avtalet skall betalas jämför § tredje4 stycket. Vadmot

i praktiken och handlande bör så långtär det möj-ärettsom samma som
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ligt efterbedömas måttstock, och de bedömningsgrunder börsamma som
få slå igenom de gäller vid brott lagbestämmelsen.är Om detmotsom

i rättspraxis har utbildats viss taxa för skadestånd vid brottt.ex. moten
dispositiv lagregel, bör särskild hänsyn till denna taxa vid be-tasen

skadestånd förstämmandet brott kollektivavtalsregel harmotav en som
lagregeln. Det utesluter intesagda det i vissa fall kan finnasersatt attnu

anledning bedöma brott kollektivavtal, någon uttryckligenatt mot ett som
åtagit tillämpa,har sig brott generellt gällandesträngare änatt mot en

lagbestärmnelse.

Ibland kan det förhållandet det finns kollektivavtal el-ersätteratt ett som
kompletterar lagbestämmelseler föra med sig inte bara enskildaatten

arbetsgivarearbetstagare och organisation kan ha tilläven rättutan en
skadestånd. Bestämmelsen i tredje stycket medför ingen ändring härvid-
lag.

57§

Arbetstagarorganisation skall Arbetstagarorganisation skaller- er-
iuppkommen skada, den uppkommen skada, den isätta sättaom om

tvist i 33 eller 34§ har tvist i 33 eller 34§ harsom avses som avses
föranlett felaktig till-eller godkänt föranlett eller godkänt felaktig till-
lämpning avtal eller lämpningdenna avtal eller dennaav av av av
lag och organisationen har saknat lag och organisationen har saknat
fog för sin ståndpunkt i tvisten. fog för sin ståndpunktitvisten.
Detsamma gäller organisatio-om

har saknat fog för förklaringnen
enligt 39

Arbetstagarorganisation vidare för skada, tillfogas arbetsgiva-svarar som
företrädare för organisationen i förhållande till honomattren genom

missbrukar sin ställning ledamot i särskilt avtal inrättat be-som genom
slutsorgan sådan ställning förfar vårdslöst.eller i grovt

Sista meningen i första stycket tagits bort följdhar bestäm-attsom en av
melsen 39 § föreslåsi bli upphävd.vetorättom
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60§

skäligt kan skadestånd Om såvälOm det det skäligt, kan eko-är är
ned eller helt falla bort. allmänt skadeståndnomisktsättas som

fallaned eller helt bort.sättas

enligt förstaVid bedömande
arbetstagaresstycket skade-av

ståndsskyldighet för deltagande i
stridsåtgärdolovlig skall särskild

omständigheter,tillhänsyn tas som
framkommit vid överläggninghar

enligt 43 och verkningarna av
överläggningen.

för arbetsta-mål skadeståndI om
deltagande i olovlig strids-gares en

arbets-åtgärd skall domstolen, om
konflikten pågår ochännu om

den olovlig, sådomstolen finner
möjligt ålägga arbets-snart som
återgå till arbetet.atttagarna

jämkningParagrafen innehåller bestämmelseallmän skadestånd.omen av
flyttatsNuvarande stycket har till andra i §andra stycket 55 och nuva-

inte bestämmanderande tredje stycket, skadeståndrör snarastutanavsom
tillstridsåtgärdsmål, har flyttatsrättegången i särskild paragraf,över en

70

64§

Vill någon förhandlingsrätthar § yrka skadestånd ellerenligt 10som
fullgörelse enligt denna lag kollektivavtal, skall han påkallaellerannan

förhandling inom fyra månader fåttefter det har kännedomhanatt om
omständighet vartill yrkandet efterden hänför sig inom två åroch senast

omständigheten inträffat.har föreskrift i kollektivavtaldet Skall enligtatt
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förhandling både lokalt och centralt,äga gäller vad harrum sagtssom nu
den lokala förhandlingen. Central förhandling skall sådanti fall påkallas
inom två månader efter det den lokala förhandlingen har avslutats.att

Första stycket motsvarande Förstaäger stycket tillämpas också, när
tillämpning, därnär där vill vinnapart partsom avses som avsesen
vill vinna förklaring rättshand- förklaring avtalsbestämmelseatt att en
ling eller avtalsbestämmelse någoneller rättshandlingär änannan
ogiltig det skälet innebärden uppsägning anställningsavtal el-attav av
kränkning föreningsrätten. ler avskedande ogiltig detärav av

skälet innebärden kränkningatt av
föreningsrätten.

Påkallar förhandling inom föreskriven tid, förlorar han tillpart rätten
förhandling.

I andra stycket har det gjorts förtydligande med anledningett attav an-
ställningsskyddslagens regler förfarandet, skadestånd och preskriptionom
enligt 8 § tredje stycket skall tillämpliga på alla fall uppsägningarvara av

anställningsavtal och avskedanden ogiltiga enligt särskildaär lag-av som
bestämmelser, däribland bestämmelserna föreningsrättskränkning.om

69§

Föreskrifterna i 33-35 och 39 §§ Föreskrifterna i 33-35 utgör
icke hinder beslut enligt inte hinderutgör beslut enligtmot mot

15 kap. rättegångsbalken. 15 kap. rättegångsbalken.

I paragrafen har hänvisning till 39 föreslås bli upphävd, tagitsen som
bort.
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70§

skadestånd förI mål arbetstaga-om
olovlig stridsåt-deltagande ires en

domstolen, arbets-gärd skall om
pågårkonflikten och dom-ännu om

såstolen ñnner olovlig,den snart
möjligt ålägga arbetstagarnasom

återgå till arbetet.att

Paragrafen innehåller nuvarande tredje stycket i 60

Övergångsbestämmelser

lag kraftDenna träder i den

bestämmelserna skadeståndDe och preskription skall bara till-nya om
lämpas den omständighet yrkandet hänför inträffattill harsigsomom

ikraftträdandet. fall tillämpasefter I de äldre bestämmelserna.annat

Övergångsbestämmelsema innebär i fråga skadestånd och preskrip-om
tion de bestämmelserna sedvanligt bara skall tillämpassättatt nya - -
på inträffar efter ikraftträdandet.omständigheter På tidigare inträf-som
fade omständigheter skall de äldre bestämmelserna tillämpas.
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c Lagen 1939727 förbud motom
uppsägning eller avskedande av
arbetstagare med anledning av
värnpliktstjänstgöring m.m.

2§

Bestämmelser anställning för Bestämmelser föranställningom om
viss tid inför värnpliktstjänstgöring viss tid inför värnpliktstjänstgöring
eller därmed jämförlig eller därmed jämförligannan annan

5§tjänstgöring finns 6§i lagen tjänstgöring finns i lagen
1982 J80 anställningsskydd. 1 9XX XX anställningsskydd.om om

En vill återinträdaarbetstagare i arbetet efter sådan tjänstgöringsom som
förstai stycket skyldig förfrågan arbetsgivarenär underrättaattavses

föredetta tjänstgöringes början, tjänstgöringen skall pågå änom om mer
månader.tre

förstaI stycket har hänvisning till anställningsskyddslagen ändrats.en

5§

Om uppsägning eller avskedande Om uppsägning eller avskedande
sker i strid denna lag, skall åt- sker i åt-strid denna lag, skallmot mot
gärden förklaras ogiltig pá yrkande gården förklaras ogiltig på yrkande

arbetstagaren. Betráfande tvist arbetstagaren.av av
giltigheten uppsägning ellerom av

avskedande skall 34, 35, 37, 40, 42
§§och 43 lagen 198280 om an-

ställningsskydd gälla.
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Hänvisningama till anställningsskyddslagens regler har flyttats till andra
stycket i 7

6§

En arbetsgivare bryter En arbetsgivare brytermotsom motsom
lagdenna skall betala icke bara lön denna lag skall betala ekonomiskt

och andra anställningsfärmåner skadestånd för den förlust som
arbetstagaren kan ha till uppkommer och allmänt skadeståndrättsom

för skada föräven ersättning den kränkning lagbrottetutan som som
§uppkommer. Härvid skall 38 innebär.

andra och tredje styckena 41samt
§§och 42 lagen 198280 om an-

ställningsskydd gälla.

skadeståndetDet allmänna skall be-
till skäligt belopp efterstämmas ett

helhetsbedämning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara avhâlla frånintresset lag-att
brott beaktas den skade-ävenutan
stândsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i

månvad den skadeståndsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Om det skäligt, kan såväl eko-är
nomiskt allmänt skadeståndsom

ned eller helt falla bort.sättas

I första stycket denna paragraf finns den grundläggande bestämmelsenav
skadeståndsskyldighet för arbetsgivare bryter lagen. Hän-om motsom

visningama till anställningsskyddslagen i nuvarande första stycket har
flyttats till första stycket i 7
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Som framgår avsnitt 20.4.3. i den allmänna motiveringen avsiktenärav
i fråga allmänt skadestånd tillskapa för hela det arbetsrättsligaatt om en

området enhetlig reglering. I det vinämnda avsnittet har redogjortnoga
för vad det i fråga allmänt skadestånd innebär. Vi fårsynsättetnya om

hänvisa till vad vi därhär har anfört.

utformatsAndra stycket, har efter tredje stycket i 46 §mönstersom av
anställningsskyddslagen, innehåller allmänna riktlinjer för bestämmandet

allmänt skadestånd.av

återfinnsI tredje stycket allmän jämkningsregel. Stycket har i syfte atten
samordna och förenkla utformats i enlighet med fjärde stycket i 46 § an-
ställningsskyddslagen.

7§

Mål tillämpning denna lag handläggas enligt 1974371lagenom av om
rättegången i arbetstvister.

mål1 första stycket någoni Om för talan med anledningsom avses
§skall 43 andra stycket lagen eller avskedande,uppsägningav

198280 anställningsskydd §§skall 41, 42, 4449 och 51 la-om
gälla. 19XXXX anställnings-gen om

skydd tillämpas. Om någon för ta-
lan skadestånd enligt 6 skallom

§48 i lag tillämpas.samma

Paragrafens andra stycke innehåller hänvisningar till regler i anställnings-
skyddslagen. Till viss del hänvisningama dem finns imotsvarar som nu-

6 §§.varande 5 och Hänvisningama omfattar anställningsskyddsla-även
regler skadestånd. Tanken anställningsskyddslagens regle-är attgens om
frågaring i förfarandet, skadestånd preskriptionoch skallom vara

exklusivt tillämplig beträffande alla fall uppsägningar och avskedandenav
ogiltiga enligt särskilda lagbestämmelser.är Motiven till detta harsom

berörts i avsnitt 20.4.3. i den allmänna motiveringen.
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Övergångsbestämmelser

lag träder kraftDenna i den

bestämmelserna skadestånd till-De och preskription skall baranya om
lämpas den omständighet yrkandet hänför till har inträffatsigom som
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat

Övergångsbestämmelsema innebär i fråga skadestånd och preskrip-om
på sedvanligt baration de bestämmelserna skall tillämpassättatt nya - -

omständigheter inträffar efter ikraftträdandet. På tidigare inträf-på som
tillämpas.fade omständigheter skall de äldre bestämmelserna
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d Lagen 1970215 arbetsgivaresom
kvittningsrätt

8§

Kvittar arbetsgivare arbetsta- Om arbetsgivare kvittarmot moten en
lönefordran i fall eller arbetstagares lönefordran iannatgares annat

månvidarei medgivet fall ellerän är i utsträckningstörre änsom
enligt denna lag eller åsidosätter medgivet enligt denna lagärsom
han vad åligger honom enligt eller åsidosätter skyldighetersinasom
6 han skyldigär enligt 6ersätta skall arbetsgivaren be-att ar-
betstagaren uppkommen skada. tala arbetstagaren ekonomiskt ska-

destånd för den förlust som upp-
kommer och allmänt skadestånd för
den kränkning lagbrottet inne-som
bär.

Vid bedömande månoch vadi Det allmänna skadeståndet skall be-om
skada uppstått skall hänsyn tillstämmas skäligt belopp eftertagas ett

till omständigheteräven helhetsbedömning samtligaav annan en av
ekonomisk betydelse.än omständigheter. Därvid skall interent

bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas den skade-ävenutan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i
vad mån den skadestândsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. skadeståndAllmänt skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Hade arbetsgivaren grundad anled- Om skäligt,det såvälkan eko-är
ning han hade rätt nomiskt allmänt skadeståndantaga att att som
kvitta eller förfarandehans el- ned eller helt falla bort.sättasvar
jest ursäktligt, kan skadeståndet
jämkas efter vad finnes skäligt.som
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I första stycket denna paragraf finns den grundläggande bestämmelsenav
skadeståndsskyldighet för den angivet bryter lagen.sätt motom som

Som framgår avsnitt 20.4.3. i den allmänna motiveringen avsiktenärav
frågai allmänt skadestånd tillskapa för hela det arbetsrättsligaatt om en

området enhetlig reglering. I det nämnda avsnittet vihar redogjortnoga
för frågavad det i allmänt skadestånd innebär. Vi fårsynsättetnya om
här hänvisa till vad vi har anfört.där

Andra stycket, har utformats efter tredje i 46 §stycketmönstersom av
anställningsskyddslagen, innehåller riktlinjerallmärma för bestämmandet

allmänt skadestånd.av

I tredje stycket återfinns allmän jämkningsregel. Stycket har i syfte atten
och förenklasamordna utformats i enlighet fjärdemed stycket i 46 § an-

ställningsskyddslagen.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder kraft deni

bestämmelserna skadeståndDe skall bara tillämpas dennya om om
omständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter ikraftträdan-som
det. I fall tillämpas bestämmelserna.de äldreannat

Övergångsbestämmelsema innebär i fråga skadestånd de be-attom nya
stämmelserna sedvanligt bara skall tillämpas omständighetersätt--

inträffar efter ikraftträdandet. På tidigare inträffade omständighetersom
skall de äldre tillämpas.bestämmelsema
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e Lagen 1970943 arbetstid iom m.m.
husligt arbete

20§

arbetsgivareEn åsidosätter Den åsidosätter sina förpliktel-som som
förpliktelsersina enligt anställ- enligt anställningsavtalet ellerser

ningsavtalet eller bryter denna bryter denna lag skallmot betalamot
lag skall betala inte bara lön och ekonomiskt skadestånd för den
andra anställningsförmåner förlust uppkommer och all-som som
arbetstagaren kan ha tillrätt skadeståndmän för den kränkningutan

förersättning skadaäven lag- eller avtalsbrottet innebär.som upp- som
kommer. Skadestånd anledningmed av per-

eller sakskada bestäms dockson-
med tillämpning allmänna ska-av
destândsregler.

En arbetstagare åsidosättersom
förpliktelsersina enligt anställ-

ningsavtalet eller bryter dennamot
lag skall betala förersättning skada

uppkommer.som



SOUförfattningar 199332Specialmotivering;898 övriga

skadeståndetallmänna skall be-Skadestånd enligt första eller andra Det
till skäligt belopp efterbåde förstycket kan ersättning stämmas ettavse

helhetsbedömning samtligauppkommer ochförlustden avensom
omständigheter. skall beak-Därvidför kränkningersättning den som

avhållabarainnebär. inte intressetavtals- eller lagbrottet tas att
från lag- eller avtalsbrottanledningSkadestånd med ävenutanav per-

skadeståndsansvarigesdock densakskada bestämseller störreson-
skuldeller mindre till lag- ellertillämpning allmänna ska-med av

avtalsbrottet och måni vad dendeståndsregler.
skadeståndsberättigade har föranlett
eller medverkat till detta. Allmänt
skadestånd skall inte dömas ut, om

framstårlag- eller avtalsbrottet
ursäktligt.som

såvälskadeståndet Om skäligt,det kan eko-Om skäligt, kandet ärär
skadeståndnomiskt allmänteller helt falla bort.nedsättas som

ned eller helt falla bort.sättas

paragraf finns den grundläggande bestämmelsenstycketI första dennaav
bryter lagen ellerskadeståndsskyldighet för den mot mot an-somom

ställningsavtal.

i allmänna motiveringen avsiktenframgår avsnitt 20.4.3. denSom ärav
för hela det arbetsrättsligaskadestånd tillskapai fråga allmäntatt enom

avsnittet har vi redogjortI det nämndaområdet enhetlig reglering. noga
skadestånd Vi fårallmänt innebär.i frågaför vad det synsättet omnya

anfört.hänvisa till vi harhär vad där

efter tredje stycket i 46 §Andra stycket, utformatshar mönster avsom
innehåller allmänna riktlinjer för bestämmandetanställningsskyddslagen,

skadestånd.allmäntav

jämkningsregel.tredje stycket finns allmänI det en
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21§

Den vill kräva skadestånd Den krävavill skadeståndsom en- som en-
ligt 20 § skall väcka talan inom ligt 20 § skall väcka talan inomsex tre
månader från den tidpunkt då den månader från tidpunktden då den
skadegörande handlingen företogs. skadegörande handlingen företogs.
Väcks inte talan inom den tiden, Väcks inte talan inom den tiden,
har förlorat sin talan. har förlorat sin talan.parten parten

I paragrafen har preskriptionsfristen ändrats från till månader.tresex
Anledningen till justeringen regleringen harär till denatt anpassats
reglering vi föreslår för anställningsskyddslagen.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder krafti den

De bestämmelserna skadestånd och preskription skall bara till-nya om
lämpas den omständighet yrkandet hänför sig till har inträjfatom som
efter ikrafzträdandet. fallI tillämpas de äldre bestämmelserna.annat

Övergångsbestämmelsema innebär i fråga skadestånd och preskrip-om
tion de bestämmelserna sedvanligt bara skall tillämpasatt sättnya - -
på omständigheter inträffar efter ikraftträdandet. På tidigare inträf-som
fade omständigheter skall äldrede bestämmelsema tillämpas.
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f Lagen 1974358 fackligom
förtroendemans påställning
arbetsplatsen

8§

Vid uppsägning på grund Vid uppsägning på grundav ar- av ar-
betsbrist och vid permittering skall betsbrist och vid permittering skall
facklig förtroendeman, hinder facklig förtroendeman, §26utan trots

§22 lagen 198280 lagen 19XX XX anställnings-av om an- om
ställningsskydd, företräde till skydd, ha företräde till fortsattges ar-
fortsatt arbete, det bete,är detsär- särskild betydel-ärom av om av
skild betydelse för den fackliga för den fackliga verksamheten påse
verksamheten arbetsplatsen. Kan arbetsplatsen. Kan förtroendeman-
förtroendemannen endast efter endast efter omplacering bere-nen
omplacering beredas fortsatt das fortsatt arbete, gäller för-ar- som
bete, gäller förutsättning för utsättning för han skall före-som att ges

han skall företräde han träde hanatt har tillräckligaatt kvali-ges att
har tillräckliga kvalifikationer för fikationer för detta arbete.
detta arbete.

Uppsägning sker i strid med Uppsägning sker i stridsom som mot
första stycket skall på yrkande första stycket eller kollektivavtalav
förtroendemannen förklaras ogil- har trätt i stället för dessa be-som

§Härvidtig. skall 34 andra och stämmelser skall ogiltigförklaras,
tredje styckena, 37, 39, 40 och förtroendemannen begär det.om

§§ §42 43 andra stycket la-samt
198280 anställnings-gen om

skydd gälla.
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anledningnågon för talan medOm
eller permittering,uppsägningav

§ tredje, fjärde ochskall 41 andra,
§§44-49 och 51femte styckena,

anställnings-9XX XXlagen 1 om
allmäntvarvidskydd tillämpas,

skadestånd skall betalas föräven
lagbrottetkränkning inne-den som

förtroendemannens organi-bär för
sation.

anställning förtill fortsattföreträdesrättsärskildParagrafen behandlar
vidgrund arbetsbrist ochuppsägningvidfackliga förtroendemän av

permittering.

framgårgjorts det däri lagtextenden ändringenandra stycket harI attatt
kollektivavtalsbestämmelsei striduppsägning skeräven mot ensomen

kan ogiltigförklaras.stycketlagregeln i förstastället förhar iträttsom
i nuvarande andra stycket haranställningsskyddslagenl-länvisningama till

flyttats till tredje stycke.ett nytt

anställningsskyddsla-till regler iinnehåller hänvisningarTredje stycket
anställningsskyddslagens reglerHänvisningama omfattar även omgen.

frågareglering ianställningsskyddslagensskadestånd. Tanken är att om
exklusivt tillämpligskallpreskriptionskadestånd ochförfarandet, vara

ogiltiga särskilda lag-enligtuppsägningarbeträffande alla fall ärsomav
iavsnitt 20.4.3. den all-ihar berörtsMotiven till dettabestämmelser.

Även permittering börlagreglerbrottmotiveringen.männa mot om
reglering.anställningsskyddslagenshanteras i enlighet med

eller kollektiv-förtroendemannalageniVid bestämmelsernabrott mot -
arbetstagarorganisa-harbcstämmelsemaföravtal har i ställetträttsom -

första handbrottet iför deltill skadeståndtion allmänt ävenrätt omegen
exempelvis falletSåförtroendeman.riktats organisationens ärhar mot

förtroendeman i strid bestäm-permitteringvid uppsägning eller motav
Även skadeståndsanspråk,organisationensmelserna i första stycket. som

anspråk, bör emeller-förtroendemannenshar samband mednäraett egna
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tid i dessa fall behandlas i enlighet med den angivna regleringen inyss
anställningsskyddslagen.

l0§

Ãsidosätter arbetsgivare sina för- En arbetsgivare brytersom mot
pliktelser enligt denna lag eller denna lag skall, någotinteom annat
kollektivavtalsbestämmelser följer §8 tredje stycket, betalasom av
har lagensiträtt ställe skall han ekonomiskt skadestånd för den

förutom lön och andra förlustutge, uppkommer och all-an- som
ställningsförmâner vartill facklig skadeståndmänt för den kränkning
förtroendeman berättigad,är lagbrottet innebär för förtro-er- som

försättning uppkommen skada. Vid endemannen och förtroendeman-
bedömande och i månvad organisation.om nens
skada har uppstått skall hänsyn ta-

till arbetstagarorganisa-ävengas
tions intresse lagens bestäm-attav
melser iakttages förhållandei till
organisationens förtroendemän

till övriga omständighetersamt av
ekonomiskän betydelse.rentannan

Det allmänna skadeståndet skall be-
stämmas till skäligt belopp efterett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas denäven skade-utan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i

månvad skadeständsberättigadeden
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som
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arbetstagarorganisationåläg- EnArbetstagarorganisation kan som
felaktig tillämpningföranlederför-skadestånd den enatt utge omgas

kollektivavtalellerlagenlagentillämpningfelaktiganlett ettavavav
påskallställei lagenshari trättharkollektivavtal trätteller somsom

skadestånd tillbetalaeller sättinsettställe och harlagens samma
organisationenarbetsgivaren,fel-insettuppenbarligen borde ha om

uppenbarligen bordeinsett ellerhargällerDetsammaaktigheten. om
Arbetsta-felaktigheten.insettskäliga haicke vidtagerorganisationen

skade-garorganisationen är ävenför-fackligför hindraåtgärder att
vidtardenståndsskyldig intemotsvarandefråntroendeman omett

hindraför sinaåtgärderskäligaorganisationeneller attförfarande om
frånförtroendemänskada ett motsvaran-söker förebyggaicke ettav

organisatio-ellerförfarandeFacklig deförfaringssätt.felaktigt om
förebyggaförsökerinteicke åläggasförtroendeman kan attatt nen

fel-orsakatsharskadaåterbära ettskadestånd eller avsomer-utge
förfaringssätt.aktigtverksamhetfacklighållen förlön

organi-medbedrivitharhansom
godkärmande.sationens

fårförtroendeman intefackligEn
skadestånd ellerbetalaåläggas att

harlön hantillbakabetalaatt som
hanverksamhetfackligfått för som

organisationsbedrivit med sinhar
godkännande.

såväl eko-skäligt, kanOm detskadans ärtillmed hänsynOm det
skadeståndallmäntnomisktomständighetereller andrastorlek som

helt falla bort.ned ellerjämkas.skadeståndet sättasskäligt, kanär

bestämmelsengrundläggandedenparagraf finnsstycket dennaI första av
8 §Ibryter lagen.arbetsgivareförskadeståndsskyldighet motsomom

skadestånds-till bl.a.hänvisningfallför vissastycket finnstredje en
frånundantagitsdärförfall harDessaanställningsskyddslagen.ireglerna

syftehar iparagraf. stycketFörstaförevarandeförtillämpningsområdet
stycket iförstaefterutformats mönsterförenklasamordna och avatt

kollektivav-skall utgå vidskadeståndAttanställningsskyddslagen.46 §
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talsbrott följer redan medbestämmandelagen. I 55 §av tredje stycket
medbestämmandelagen har det också förts allmän bestämmelseen om

det vid bedömningenatt skadeståndsskyldighet för brottav kol-mot ett
lektivavtal ellerersätter kompletterarsom bestämmelse i lag skallen tas
särskild hänsyn till hur bestämmer påföljd för brottman lagbestäm-mot
melsen. Det finns således inte något behov behålla den nuvarandeattav
bestämmelsen i förevarande lag skadeståndsskyldighetatt föreliggerom

vid åsidosättandeäven kollektivavtalsbestämmelserav har i la-trättsom
ställe.gens

Som framgår avsnitt 20.43. i den allmännaav motiveringen avsiktenär
i fråga allmänt skadeståndatt tillskapaom för hela det arbetsrättsligaen

området enhetlig reglering. I det nämnda avsnittet har vi redogjortnoga
för vad det i frågasynsättet allmäntnya skadestånd innebär. Vi fårom
här hänvisa till vad vi där har anfört.

Andra stycket, har utformats eftersom mönster tredje stycket i 46 §av
anställningsskyddslagen, innehåller allmänna riktlinjer för bestämmandet

allmänt skadestånd.av

I tredje stycket finns bestämmelser arbetstagarorganisations skade-om
ståndsskyldighet. Här har bara språkliga ändringar skett. Reglerna i nuva-
rande andra stycket förtroendemans ersättningsskyldighetom har brutits

till särskilt, fjärde stycke.ut ett

Fjärde stycket behandlar, förtroendemanssagt,som ersättningsskyldighet.
Här har bara språkliga ändringar skett.

femteI stycket återfinns allmän jämkningsregel. Stycketen har i syfte att
samordna och förenkla utformats i enlighet med fjärde stycket i 46 § an-
ställningsskyddslagen.

Övergångsbestämmelser

1 Denna lag träder krafti den.

2. De bestämmelserna skadestånd ochnya preskription skallom bara till-
lämpas den omständighet yrkandetom hänför sig till har inträffatsom
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldreannat bestämmelserna.
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preskrip-skadestånd ochÖvergångsbestämmelsema i frågainnebär om
skall tillämpasbarasedvanligtbestämmelserna sätt-detion att nya -

inträf-På tidigareikraftträdandet.inträffar efteromständigheterpå som
tillämpas.bestämmelsernade äldreskallomständigheterfade
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rättegångeng Lagen 1974371 iom
arbetstvister

§4kap. 7

fårTalan till prövning arbetsdomstolen förrän förhand-upptagas av
kan påkallasling, enligt lagen 1976580 medbestämmande isom om ar-

betslivet eller i kollektivavtal, har tvistefrå-rörandeägtsom anges rum
gan.

Första stycket gäller icke talan enligt 31 § första eller tredje stycket lagen
medbestärmnande i arbetslivet och heller tvist huruvida stridsåtgärdom

vidtagits i strid lag eller kollektivavtal eller tvist påföljd för så-mot om
dan åtgärd. Har i fall i 43 eller 60 § lagen medbestämman-som avses om

arbetslivetde i överläggningsskyldighet fullgjorts, får arbetsdomstolen
dock tvisten förrän så skett.pröva

hinder förstaUtan och andra fårstyckena talan till prövning,upptagasav
såvitt gäller fråga förordnande för tiden intill dess lagakraftägandeom

ellerdom beslut föreligger i målet. Sedan sådan prövning har skett,en
målet förklarasskall vilande i avbidan förhandling eller överlägg-att

ning rörande tvistefrågan enligt första eller andra slutförts.stycket Innan
sådan förhandling överläggningeller slutförts får målet icke slutligt prö-
vas.
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Har förhandling eller överläggning Om förhandling eller över-en en
i första eller andra läggning i första elleravsessom som avses

stycket får talan ändå andra inte harstycket fårägt ägtrum, rum,
till prövning, talan ändå till prövning,upptagas mot upptasom om

förhandlingen eller överläggningen det förelegat hinder förhand-mot
förelegat hinder, icke lingen ellerberott överläggningen,som som

käranden. inte berott på fårkäranden. Talanav
också till prövningupptas om en
inledd förhandling, som avser an-

§språk 48omfattas lagensom av
19XXXX anställningsskydd,om

har kunnatinte slutföras deninom
frist i det lagrummet,som anges
och käranden vad rimli-gjort som

kan förkrävas förhand-attgen
lingen avslutad tid. Detsammai
skall gälla sådan förhandlingom en

har kunnat slutförasinte inom den
frist frånmed avvikelseparterna
48§ lagen anställningsskyddom
kan ha träffat kollektivavtal om.

I sista stycket har vi föreslagit ytterligare regel det möjligtgör atten som
talan till prövning förhandlingskravet inte uppfyllt.ärta trots attupp

Enligt förslaget skall talan kunna den preskriptionsfristtas treupp om om
månader föreslagits i anställningsskyddslagen, eller enligt densom annan
lagen avtalad preskriptionsfrist, det nödvändigt för kärandengör att
till domstol. En förutsättning för käranden då inte skall sin talanatt
avvisad han gjort rimligenhar vad kan krävas för för-är att attsom
handlingarna slutförda i tid.

I den allmänna motiveringen har vi uttalat föreslagnaden här hjälpre-att
geln endast undantagsvis skall behöva tillämpas. För förstadet har vi
framhållit bör kunna sig efter den frist föresla-att parterna anpassa som
gits i anställningsskyddslagen och verkligen efter förhand-sträva att
lingarna slutförda i tid. För det kanandra i samförstånd och iparterna
kollektivavtalets form träffa avtal förlängning fristen. Finns detom en av
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på båda partssidor vilja nå fram till vid förhandling-uppgörelseatten en
torde också kunna komma förlänga fristenöverensarna man attom om

detta nödvändigt. Eftersomär detta skall ske kollektivavtalettgenom
gäller vissa formkrav. Men det räcker då, några särskildautan arrange-

i övrigt, in anteckning förlängning i för-att parterna tarmang en om
handlingsprotokollet jämför 23 § andra medbestämmandelagenstycket

justeras. I de allra flesta fallen kan alltså inte några särskildasom se
olägenheter förknippade med det föreslagna systemet.

något fall skulleI dock käranden kunna hamna i svår situation. Kanskeen
det inledningsvishar varit omöjligt få till stånd förhandling medatt en

och denna kommer kanske igång först lång tid efter händelsen,motparten
uppsägning, någon möjlighet förhandlingen genomfördt.ex. utan atten

inom fristen. Trots detta sig kanske arbetsgivaren förläng-motsätter en
fristen.ning Har då käranden i sådan, eller liknande, situationav en en

gjort rimligenvad kan krävas för få förhandlingarna slutfördaattsom
inteskall han drabbas förhandlingen inte kunnat slutföras inomattav

fristen.

Allmänt får käranden ha gjort vad rimligen kan förkrävassett anses som
få förhandlingen avslutad i tid, intehan visat försumlighet vidatt om

förande förhandlingen. Han bör dock också ha varit aktiv förav att
verkligen få förhandlingen genomförd inom fristen. Det bör också krävas

käranden inte rimligen borde frånträttha jämför 16 § medbestäm-att
mandelagen förhandlingen tid.i Så får ofta fallet parternaanses vara om

fört förhandlingarhar tagit siktehar uppgörelse i godo ochsom en
har dragit tiden. Om ådet andra sidan framstårutsom som om sva-

randen obstruerat förhandlingarna i syfte få talan preskriberad elleratt
ändåkanske sådant syfte haft idel förhandlingarnastörstutan ett att

dragit på tiden, inte hellerskall talan kunna avvisas. Det får dockut
bli domstolen vilka krav ställas förkan den häravgörytterst som attsom

föreslagna regeln skall bli tillämplig.

Någon gång kan vid tidigare träffattillfälle ha avtalparterna ett om en
förlängning frist varefter svaranden sig förlängningmotsätterav en en ny

den avtalade tiden går till ända. Parterna också ha träffatnär kan avtal
helt andra frister skall gälla. I dessa fall detligger inte likaatt näraom

till hands låta talan förhandlingskravet inte uppfyllt. Ut-att ärta upp om
måste dock finnas i dessa situationer, vilket haräven kommit tillrymme

uttryck i lagtexten.
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Övergångsbestämmelser

Denna lag träder kraft deni

fö-Vi har föreslagit några särskilda Övergångsbestämmelser. Av deninte
reslagna bestämmelsens lydelse följer dock direkt den bara kommeratt att

i föreslagnaaktualiseras för fall de preskriptionsreglema dendet an-nya
fö-ställningsskyddslagen tillämpats. de Övergångsbestämmelserhar Av

reslagit framgår preskriptionsreglema skall till-till den lagen deatt nya
yrkandet hänför sig till har inträf-lämpas bara den omständighetom som

fat efter lagens ikraftträdande.den
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h Lagen 1974981 arbetstagares rättom
till ledighet för utbildning

8§

Sker uppsägning eller avskedande Sker uppsägning eller avskedande
enbart det skälet arbetstagare enbart det skälet arbetstagareattav attav

eller ibegär anspråk sin till begär eller i anspråkrätt sin tilltar rätttar
ledighet, skall åtgärden på yrkande ledighet, skall åtgärden på yrkande

arbetstagaren förklaras ogiltig. arbetstagaren förklaras ogiltig.av av
Därvid skall 34, 35, 37, 39, 40, 42

§§och 43 lagen 098280 om an-
ställningsskydd gälla.

Hänvisningama till anställningsskyddslagens regler har flyttats till första
stycket i 14



SOU 199332författningarSpecialmotivering; övriga912

13§

Ãsidosätter för- arbetsgivare bryterarbetsgivare Ensina motsom
eller lag skall betala arbetstagarenlag dennapliktelser enligt denna

skadeståndekonomiskt för denkollektivavtalsbestämmelser som
§ uppkommer och all-stycket har förlust2 andramed stöd somav

§ skadestånd för den kränkningför 3 4 tredjestället mäniträtt
§7§ innebär.andra lagbrotteteller 10stycket, 5 som

ellertredje styckenaoch avsessom
§9 stycket skall hanandrai utge,

anställnings-och andraförutom lön
kanförmåner vartill arbetstagaren

förberättigad, ersättning upp-vara
bedömandekommen skada. Vid om

uppståttmånoch vad skada hari
till arbets-skall hänsyn äventagas

organisations intressetagarens av
bestämmelser iakttages ilagensatt

förhållande till organisationens
tillmedlemmar övrigasamt om-

eko-ständigheter än rentav annan
förnomisk betydelse. Ersättning

anställ-skada tid eftersom avser
upphörande bestämmesningens

§39högst till belopp isom avses
I98280 anställnings-lagen om

skydd.
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Det allmänna skadeståndet skall be-
tillstämmas skäligt belopp efterett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhâlla från lag-att
brott beaktas denäven skade-utan
ständsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i
vad mån den skadeståndsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Arbetstagarorganisation kan äläg- En arbetstagarorganisation vidsom
skadestånd den, vid utnyttjandeatt utge dengas enligträttom av som

utnyttjande den enligträtt §ll tillkommer arbetstagarorgani-av som
§ tillkommerll arbetstagarorga- sationen föranleder felaktig till-en

nisation, har föranlett felaktig till- lämpning lagen eller kol-av ettav
lämpning lagen eller kollektiv- lektivavtal harav i lagensträttsom
avtal i första stycket och ställe skall päsom avses betalasättsamma
organisationen har insett eller skadestånd till arbetsgivaren, om
uppenbarligen borde ha insett fel- organisationen har insett eller
aktigheten. uppenbarligen borde ha insett fel-

aktigheten.

Om det med hänsyn till skadans Om det skäligt,är kan såväl eko-
storlek eller andra omständigheter nomiskt allmänt skadeståndsom

skäligt, kan skadeståndetär jämkas. ned ellersättas helt falla bort.

förstaI stycket denna paragraf finns den grundläggande bestämmelsenav
skadeståndsskyldighet för arbetsgivareom bryter lagen. Stycketmotsom

har i syfte samordna och förenkla utformatsatt efter förstamönster av
stycket i 46 § anställningsskyddslagen. Att skadestånd skall utgå vid kol-
lektivavtalsbrott följer redan medbestämmandelagen. I 55 § tredjeav
stycket medbestämmandelagen har det också förts in allmän bestäm-en
melse det vid bedömningenatt skadeståndsskyldighetom för brottav mot
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kompletterar bestämmelse i lagkollektivavtal ellerersätterett ensom
påföljdsärskild hänsyn till bestämmer för brottskall hurtas motman

inte något behållalagbestämmelsen. Det finns således behov denattav
lag skadeståndsskyldighetnuvarande bestämmelsen i förevarande attom

vid åsidosättande kollektivavtalsbestänunelser harföreligger även av som
kompletterar lagens regler.i lagens ställe ellerträtt som

ianställningsskyddslagen nuvarande första stycket harHänvisningen till
flyttats till första stycket i 14

Arbetstagarorganisations till skadestånd med hänsyn till organisatio-rätt
förhållandelagens bestämmelser iakttas i dessintresse med-attnens av

tagits Motiven till har berörts i avsnitt 20.4.3.l9. ilemmar har bort. detta
motiveringen.den allmänna

motiveringenSom framgår avsnitt 20.43. i den allmänna avsiktenärav
skadestånd tillskapa för hela det arbetsrättsligai fråga allmäntatt enom

avsnittet har viområdet enhetlig reglering. I det nämnda redogjortnoga
skadeståndfråga allmänt innebär. Vi fårför vad det isynsättetnya om

hänvisa till vad vi har anfört.här där

46utformats efter tredje stycket i §Andra stycket, har mönster avsom
allmänna riktlinjer för bestämmandetanställningsskyddslagen, innehåller

skadestånd.allmäntav

jämkningsregel. Styckettredje stycket återfinns allmän har i syfteI atten
fjärde 46förenkla utformats i enlighet med stycket i §samordna och an-

ställningsskyddslagen.

l4§

någonOm för talan med anledning
eller avskedande,uppsägningav

§§skall 41, 42, 44-49 och 51 la-
19XXXX anställnings-gen om

skydd tillämpas.
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Den vill fordra skadestånd Om någon fall vill fordraisom annaten-
ligt 13§ skall underrätta skadestånd enligt 13 skall hanmotpar-

sitt anspråk inom fyra må- underrätta sittten om motparten om an-
efternader det skadan inträf- språk inom fyra månader efter detatt

fade. inomHar den tiden förhand- skadan in.träffade. Har inom denatt
ling rörande anspråket påkallats tiden förhandling rörande ansprå-
enligt 1976580lagen med- ket påkallats enligt lagenom
bestämmande i arbetslivet eller 1976580 medbestämmande iom
med stöd kollektivavtal, skall arbetslivet eller med stöd kol-av av
talan väckas inom fyra månader lektivavtal, skall talan väckas inom
efter det förhandlingen avsluta- fyra månader efter det förhand-att att

I falldes. skall talan väckas lingen avslutades. I fall skallannat annat
inom åtta månader efter det talan väckas inom åtta månaderatt

inträffande.skadan efter det skadan inträffande.att

Första stycket motsvarandeäger Vad i andra stycketsägs till-som
tillämpning i fråga anspråk lämpas också i fråga anspråkom om
lön och andra anställningsförmåner enligt denna lag lön och andra

§i 13 första stycket. anställningsförmåner.som avses

Iakttages vad föreskrives i Iakttages inte vad föreskrives isom som
första och andra styckena, talan andra ochär tredje styckena, talanär
förlorad. förlorad.

Paragrafens första stycke innehåller hänvisningar till regler i anställ-
ningsskyddslagen. Till viss del hänvisningama dem finns imotsvarar som
nuvarande 8 § och i förstanuvarande i 13stycket Hänvisningama om-
fattar anställningsskyddslagensäven regler skadestånd. Tanken är attom
anställningsskyddslagens reglering i fråga förfarandet, skadestånd ochom
preskription skall exklusivt tillämplig beträffande alla fallvara av upp-
s.ägningar och avskedanden ogiltiga särskildaenligt lagbestämmel-ärsom

Motiven till detta har berörts i avsnitt 20.4.3. i den allmänna moti-ser.
veringen.

I övrigt har i paragrafen bara gjorts följdändringar och språkliga änd-
ringar.



SOU 199332Specialmotivering; författningar916 övriga

Övergångsbestämmelser

lag träder kraft denDenna i

till-skadestånd preskription skall barabestämmelserna ochDe omnya
till har inträjfatyrkandet hänför sigden omständighetlämpas om som

bestämmelserna.fall de äldreefter ikraftträdandet. I tillämpasannat

Övergångsbestämmelsema skadestånd preskrip-innebär i fråga ochom
tillämpaspå sedvanligt bara skallbestämmelsernation de sättatt nya --

På tidigare inträf-inträffar efter ikraftträdandet.omständigheterpå som
bestämmelserna tillämpas.omständigheter skall äldrefade de
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1977480Semesterlageni

29§

beräkningförenligt grundernaSemesterersätming bestämmes av semes-
hushåll,arbetsgivarensfri ihar till kostFör arbetstagare,terlön. rättsom

för vilkadagarutgå för det antalkostersättning dock endastskall semes-
terersättning skall beräknas.

beräknas desemesterersättningsemesterdagar skallsparadeFör omsom
anställningen upphörde.semesterår dåtagits under dethade ut

i förskott, minskasmottagit semesterersätt-Har arbetstagaren semester
förskottsvisdengäller dock ej,sådan semesterlön. Dettamedningen om

anställningensfem år föreutgåttsemesterlönen harerhållna än upp-mer
upphört grundanställningenhörande eller avom

sjukdom,arbetstagarens
§§ 1förhållande i 7i 4förhållande2. avsessomavsessom

anställ-lagen 19XXXXstycket första meningentredje om
ningsskydd elleranställ-198280lagen om

ningsskydd eller
förhållandesida, berorarbetsgivarensuppsägning från somsom

personligen.tillhänför sig arbetstagaren

hänvisning ändrats.punkten harstycket andraI tredje en
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32§

Arbetsgivare bryter denna En arbetsgivaremot brytersom som mot
lag skall till arbetstagaren denna lag skall betala arbetstagarenutge,
förutom den semesterlön eller ekonomiskt skadestånd för dense-
mesterersättning vartill arbetstaga- förlust uppkommer och all-som

kan berättigad, ersättning skadeståndmänt för den kränkningren vara
för uppkommen skada. lagbrottet innebär.som

Vid bedömande och vad måni Det allmänna skadeståndet skall be-om
skada uppståtthar skall hänsyn tillstämmas skäligt belopp efterta- ett

till arbetstagarensäven intresse helhetsbedömning samtligagas en av
erhålla semesterledighet och omständigheter.att Därvid skallav inte

till övriga omständigheter bara intresset avhålla från lag-av annan att
ekonomiskän betydelse. brott beaktasrent den skade-ävenutan

ståndsansvariges större eller
mindre skuld till lagbrottet och i

mänvad den skadeståndsberâttigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Om det med hänsyn till skadans Om det skäligt, kan såvälär eko-
storlek eller andra omständigheter nomiskt allmänt skadeståndsom

skäligt, kan skadeståndetär nedsät- ned eller helt fallasättas bort.
eller helt bortfalla.tas

förstaI stycket denna paragraf finns den grundläggande bestämmelsenav
skadeståndsskyldighet för arbetsgivare bryter lagen.om motsom

Som framgår avsnitt 20.4.3. i den allmänna motiveringen avsiktenärav
ifråga allmänt skadestånd tillskapaatt för hela det arbetsrättsligaom en

området enhetlig reglering. I det nämnda avsnittet har redogjortnoga
för vad det i fråga allmäntsynsättet skadestånd innebär. Vi fårnya om
här hänvisa till vad vi där har anfört.
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46 §tredje stycket iutformats efterharstycket, mönsterAndra avsom
för bestämmandetriktlinjerinnehålleranställningsskyddslagen, allmänna

skadestånd.allmäntav

i syfteharStycketallmän jämkningsregel.återfinnsstyckettredje attI en
§i 46fjärde stycketenlighetutformats i medförenklaochsamordna an-

ställningsskyddslagen.

Övergångsbestämmelser

kraft denlag träder iDennaI.

denskadestånd skall bara tillämpasbestämmelsernaDe2. omomnya
ikraftträdan-eftertill har inträffathänför sigyrkandetomständighet som

bestämmelserna.de äldrefall tillämpasdet. I annat

be-Övergångsbestämmelsema skadestånd dei frågainnebär att nyaom
omständighetertillämpasskallsedvanligt barastämmelsema sätt--

omständigheterPå tidigare inträffadeikraftträdandet.inträffar eftersom
tillämpas.bestämmelsernaäldreskall de





författningarSpecialmotivering; övriga 921199332SOU

1978410 till ledighetLagenj rättom
vårdför barn,av m.m.

5§

Som för till ledighetför till ledighet villkorvillkorSom rätträtt
vid ledig- gäller, vid ledig-arbetstagaren arbetstagarengäller, attatt

hos hetens början varit anställd hosbörjan varit anställdhetens ar- ar-
betsgivaren antingen debetsgivaren antingen de senastesenaste sexsex

sammanlagt minstsammanlagt minst månaderna ellerellermånaderna
tvåtvå månader under dede tolvtolv månader under senastesenaste

anställ- åren. Vid beräkningen anställ-beräkningenåren. Vid avav
§§ förstaförsta tillämpas 4 styckettillämpas 3 ningstidningstid

anställnings-198280 lagen I 9XX XXlagenstycket omom an-
skydd.ställningsskydd.

för till ledighet undervillkoret gälleri första stycket angivnaDet rätt
föräldrapenning enligt 4 kap. 10tillfälligdå uppbärtid, arbetstagaren

allmän försäkring.§ 1962381eller 11 lagen om

i 4§till ledighet andraheller förVillkoret gäller rätt som avses
stycket.

hänvisning ändrats.harI första stycket en

l3§

bryterarbetsgivare bryter arbetsgivareEnEn motmot somsom
ekonomisktskall betalabetala skadestånd denna laglag skalldenna

förlustför denförlust uppkommer skadeståndför den somsom
skadeståndallmänthar ochkränkning uppkommeroch för den som

kränkning lagbrottetför denskett. som
innebär.
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skadeståndet skall be-allmännaDet
skäligt belopp eftertillstämmas ett

samtligahelhetsbedömning aven
Därvid skallomständigheter. inte
avhålla från lag-bara intresset att

skade-beaktas denbrott ävenutan
ståndsansvariges ellerstörre

skuld till lagbrottet ochmindre i
mån skadeståndsberättigadevad den
föranlett eller medverkat tillhar

skadestånd skallAllmänt intedetta.
framstårlagbrottetdömas ut, om

ursäktligt.som

såväl eko-skadeståndet skäligt, kanOm detOm det skäligt, kan ärär
skadeståndnomiskt allmänteller helt falla bort.sättas somner

fallaeller helt bort.nedsättas

bestämmelsenfinns den grundläggandeförsta stycket denna paragrafI av
lagen.arbetsgivare bryterskadeståndsskyldighet för motsomom

avsiktenmotiveringenframgår avsnitt 20.43. i den allmännaSom ärav
hela arbetsrättsligaskadestånd tillskapa för deti fråga allmäntatt enom

har redogjortnämnda avsnittetområdet enhetlig reglering. I det noga
skadestånd innebär. Vi fåri fråga allmäntför vad det synsättet omnya

hänvisa till har anfört.här vad där

tredje stycket i 46 §efterAndra stycket, har utformats mönster avsom
riktlinjer för bestämmandetallmännaanställningsskyddslagen, innehåller

allmänt skadestånd.av

Stycket i syftejämkningsregel. hartredje stycket finns det allmänI atten
46 §fjärde stycket iförenkla utformats i enlighet medsamordna och an-

ställningsskyddslagen.
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§14

Mål tillämpningen denna lag handläggs enligt lagen 1974371om av om
rättegången i arbetstvister.

talanF med anledningörs Om någon för talan med anledningav upp-
sägning eller avskedande, skall 34 uppsägning eller avskedande,av

§§, §och 35 37 38 §§andra skall 44-4941, 42, och 51 la-
stycket §§andra meningen, 39-42 19XXXX anställnings-gen om

§43 första stycket andra skydd tillämpas. I frågasamt om annan
ochmeningen andra stycket lagen talan tillämpas 64-66 68och la-

198280 anställningsskydd 1976580 medbestäm-om gen om
gälla tillämpligai delar. I fråga mande i arbetslivet.om

talan tillämpas 64-66 ochannan
68 §§ lagen 1976580 med-om

i pâbestämmande arbetslivet mot-
svarande sätt.

Paragrafens andra innehållerstycke bl.a. hänvisningar till iregler an-
anställningsskydds-ställningsskyddslagen. Hänvisningama omfattar även

lagens regler skadestånd. Tanken anställningsskyddslagensär attom
reglering i fråga förfarandet, skadestånd och preskription skallom vara
exklusivt tillämplig beträffande alla fall uppsägningar och avskedandenav

ogiltiga enligt särskilda lagbestärmnelser.är Motiven till detta harsom
berörts i avsnitt 20.4.3. i den allmänna motiveringen.

Övergångsbestämmelser

I. Denna lag träder i kraft den

2. De bestämmelserna skadestånd preskriptionoch skall bara till-nya om
lämpas den omständighet yrkandet tillhänför sig har inträffatom som
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat

Övergångsbestämmelsema innebär i fråga skadestånd och preskrip-om
tion de bestämmelserna sedvanligt bara skall tillämpasatt sättnya - -
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omständigheter inträffar efter ikraftträdandet. På tidigare inträf-som
fade omständigheter skall de äldre bestämmelserna tillämpas.
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ledighettill19791184 rättLagenk om
skolan,inomföreningsuppdragvissaför

mCmU

9§

bryterarbetsgivareEnbryter motarbetsgivareEn mot somsom
arbetstagarenskall betalalagdennabetala arbetstagarenskalllagdenna

för denskadeståndekonomisktförlustdenskadestånd för som
all-ochuppkommerförlustkränkningför denochuppkommer som

kränkningskadestånd för denskett. mäntharsom
innebär.lagbrottetsom

skall be-skadeståndetallmännaDet
efterbeloppskäligttillstämmas ett

samtligahelhetsbedömning aven
skallDärvid inteomständigheter.

avhålla från lag-bara intresset att
skade-denbeaktasbrott ävenutan

ellerståndsansvariges större
ochlagbrottet iskuld tillmindre

skadeståndsberättigademånvad den
tillmedverkatföranlett ellerhar

skadestånd skall inteAllmäntdetta.
framstårlagbrottetdömas ut, om

ursäktligt.som

såväl eko-skäligt, kanskadeståndet Omskäligt, kan detOm det ärär
skadeståndallmäntfalla nomiskthelt bort.ellersättas somner

falla bort.heltellernedsättas

bestämmelsengrundläggandeparagraf finns denstycket dennaförstaI av
lagen.bryterför arbetsgivareskadeståndsskyldighet motsomom
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Som framgår avsnitt 20.4.3. i den allmänna motiveringen avsiktenav är
i fråga allmänt skadestånd tillskapa föratt hela det arbetsrättsligaom en

området enhetlig reglering. I det nämnda avsnittet har vi redogjortnoga
för vad det i fråga allmäntsynsättet skadestånd innebär. Vi fårnya om
här hänvisa till vad vi där har anfört.

Andra stycket, har utformats efter tredjemönster stycket i 46 §som av
anställningsskyddslagen, innehåller allmänna riktlinjer för bestämmandet

allmänt skadestånd.av

I tredje stycket återfinns allmän jämkningsregel. Stycket har i syfteen att
samordna och förenkla utformats i enlighet fjärdemed stycket i 46 § an-
ställningsskyddslagen.

l0§

Mål tillämpning denna lag handläggs enligt lagen 1974371om av om
rättegången i arbetstvister.

F talanörs med anledning Om någon för talan med anledningav upp-
sägning eller avskedande, skall 34 uppsägning eller avskedande,av

§§.och 35 §37 38 andra skall 41, 42, 44-49 §§och 51 la-
stycket andra §§meningen, 39-42 19XXXX anställnings-gen om

§43 första stycket andra skydd tillämpas.samt I fråga om annan
meningen och andra stycket lagen talan tillämpas 64-66 och 68 la-
098280 anställningsskydd 1976580 medbestäm-om gen om
gälla tillämpligai delar. frågaI imande arbetslivet.om

talan tillämpas 64-66 ochannan
68 lagen 1976580 med-om
bestämmande i arbetslivet på mot-
svarande sätt.

Paragrafens andra stycke innehåller bl.a. hänvisningar till regleri an-
ställningsskyddslagen. Hänvisningama omfattar anställningsskydds-även
lagens regler skadestånd. Tanken anställningsskyddslagensärom att
reglering i fråga förfarandet, skadestånd och preskription skallom vara
exklusivt tillämplig beträffande alla fall uppsägningar och avskedandenav
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till detta harMotivensärskilda lagbestämmelser.ogiltiga enligtärsom
i motiveringen.avsnitt 20.4.3. den allmännaiberörts

Övergångsbestämmelser

kraft denlag träder iDenna
.

bara till-skallskadestånd och preskriptionbestämmelsernaDe12. omnya
inträjfathänför till haryrkandet sigomständighetdenLlämpas somom

bestämmelserna.de äldrefall tillämpasikraftträdandet. Iefter annat

lövergångsbestämmelsema preskrip-skadestånd ochinnebär i fråga om
tillämpasskallsedvanligt barapåbestämmelsernattion de sätt-att nya -

inträf-På tidigareikraftträdandet.inträffar efteromständigheterpå som
tillämpas.bestämmelsernaomständigheter skall de äldreifade
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1986163 till ledighetLagenl rättom
för svenskundervisning för invandrare

8§

arbetsgivare En arbetsgivareEn bryter brytermot motsomsom
skall betala arbetstagaren denna lag skall betala arbetstagarenlagdenna

för förlust ekonomiskt skadestånd förskadestånd den densom
för kränkning förlust uppkommer och all-uppkommer och den som

skadestånd förhar skett.- Om det skäligt, den kränkningmäntärsom
skadeståndet lagbrottet innebär.ellerkan sättas somner
falla bort.helt

allmänna skadeståndet skallDet be-
till skäligt belopp efterstämmas ett

helhetsbedämning samtligaen av
omständigheter. skallDärvid inte

avhålla från lag-bara intresset att
brott beaktas den skade-ävenutan
ständsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i

mån skadeståndsberättigadevad den
föranlett medverkat tillhar eller

Allmänt skadestånd skalldetta. inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

såväl eko-Om skäligt, kandet är
skadeståndnomiskt allmäntsom

eller helt falla bort.nedsättas

finns grundläggande bestämmelsenHförsta stycket denna paragraf denav
skadeståndsskyldighet för arbetsgivare lagen.bryter motsomom
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Som framgår avsnitt 20.4.3. motiveringen avsikteni den allmänna ärav
frågai allmänt skadestånd för helatillskapa det arbetsrättsligaatt om en

området enhetlig reglering. I nämnda avsnittet hardet redogjortnoga
för vad det i fråga allmänt skadestånd innebär. Vi fårsynsättetnya om
här hänvisa till vad vi där anfört.har

Andra stycket, har utformats efter tredje stycket i 46 §mönstersom av
riktlinjeranställningsskyddslagen, innehåller allmänna för bestämmandet

skadestånd.allmäntav

återfinns jämkningsregel. StycketI tredje stycket allmän har i syfte atten
förenklasamordna och utformats i enlighet med fjärde i 46 §stycket an-

ställningsskyddslagen.

9§

Mål tillämpning denna lag handläggs enligt lagen 1974371om av om
rättegången i arbetstvister.

någonF anledning Omtalan med för talan med anledningörs av upp-
sägning eller avskedande, skall 34 uppsägning eller avskedande,av

§§, § §§35 38och 37 andra skall 41, 42, 44-49 och 51 la-
§§stycket 39-42andra 1 9XX XX anställnings-meningen, gen om

§43 första stycket skydd tillämpas.andra I frågasamt om arman
meningen och andra stycket lagen talan tillämpas 64-66 68 §§och la-
198280 anställningsskydd l976580 medbestärn-om gen om
gälla tillämpliga delar. I fråga mande i arbetslivet.i om

tillämpas 64-66talan ochannan
68 §§ lagen 1976580 med-om

pâbestämmande i arbetslivet mot-
svarande sätt.

andra stycke innehållerParagrafens bl.a. hänvisningar till iregler an-
ställningsskyddslagen. Hänvisningama omfattar anställningsskydds-även
lagens skadestånd.regler Tanken anställningsskyddslagensär attom
reglering i fråga förfarandet, skadestånd preskriptionoch skallom vara
exklusivt tillämplig beträffande alla fall uppsägningar och avskedandenav
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ogiltiga enligt särskilda lagbestämmelser. Motivenär till detta harsom
berörts i avsnitt 20.43. i den allmänna motiveringen.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder kraft deni

bestämmelsernaDe skadestånd och preskription skall bara till-nya om
lämpas den omständighet yrkandet hänför tillsig har inträffatom som
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat

Övergångsbestämmelsema innebär i fråga skadestånd och preskrip-om
tion de bestämmelserna på sedvanligt bara skall tillämpassätt-att nya -
på omständigheter inträffar efter ikraftträdandet. På tidigare inträf-som
fade omständigheter skall de äldre bestämmelserna tillämpas.
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m Lagen 19871245 om
styrelserepresentation för de
privatanställda

§15

arbetsgivare ellerEn arbetsta- En arbetsgivare eller arbetsta-en en
garorganisation bryter garorganisation brytermotsom motsom

lag skall betala fördenna ersättning denna lag skall betala ekonomiskt
skada uppkommer. Ska- skadeståndden för den förlustsom som

deståndet bådekan ersättning uppkommer och allmänt skadeståndavse
för den förlust uppkommer för den kränkning lagbrottetsom som

föroch ersättning den kränkning innebär.
Omlagbrottet innebär. det ärsom

skäligt, skadeståndetkan nedsättas
eller helt falla bort.

skadeståndetDet allmänna skall be-
till skäligt belopp efterstämmas ett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara avhålla frånintresset lag-att
brott beaktas skade-denävenutan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i

månvad skadeståndsberättigadeden
har föranlett eller medverkat till

Allmänt skadestånddetta. skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Om det skäligt, såvälkan eko-är
nomiskt allmänt skadeståndsom

ned eller helt falla bort.sättas
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En arbetstagarorganisation kan dock inte med stöd denna lag krävaav
skadestånd arbetstagarorganisation.av en annan

förstaI stycket denna paragraf finns den grundläggande bestämmelsenav
skadeståndsskyldighet för den bryter lagen.motom som

Som framgår avsnitt 20.4.3. i den allmänna motiveringen avsiktenärav
i fråga allmänt skadestånd tillskapa för hela det arbetsrättsligaatt om en

området enhetlig reglering. I det nämnda avsnittet har redogjortnoga
för vad det i fråga allmänt skadeståndsynsättet innebär. Vi fårnya om
här hänvisa till vad vi där har anfört.

Andra stycket, har utformats efter tredje stycket i 46 §mönstersom av
anställningsskyddslagen, innehåller allmänna riktlinjer för bestämmandet

allmänt skadestånd.av

I tredje stycket återfinns allmän jämkningsregel. Stycket har i syfteen att
samordna förenklaoch utformats i enlighet med fjärde stycket i 46 § an-
ställningsskyddslagen.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder krafti den

De bestämmelserna skadestånd skall bara tillämpas dennya om om
omständighet yrkandet hänför till harsig inträffat efter ikraftträdan-som
dez. l fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat

Övergångsbestämmelsema innebär i fråga skadestånd de be-attom nya
stämmelserna sedvanligt bara skall tillämpassätt omständigheter-

inträffar efter ikraftträdandet. På tidigare inträffade omständighetersom
skall de äldre bestämmelserna tillämpas.
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Lagen 19881465 ersättning ochom
närståendevårdledighet för

26§

En arbetsgivare bryter arbetsgivareEn brytermotsom motsom
lagdenna skall betala arbetstagaren denna lag skall betala arbetstagaren

skadestånd för den förlust ekonomiskt skadestånd för densom
uppkommer föroch den kränkning förlust uppkommer och all-som

har skett. Om det skäligt, skadestånd förär mänt den kränkningsom
skadeståndetkan eller lagbrottetsättas innebär.ner som

helt falla bort.

Det allmänna skadeståndet skall be-
till skäligt beloppstämmas efterett

helhetsbedömning samtligaen av
omständigheter. Därvid skall inte
bara intresset avhålla från lag-att
brott beaktas skade-denävenutan
ståndsansvariges ellerstörre
mindre skuld till lagbrottet och i

månvad den skadestândsberättigade
har föranlett eller medverkat till
detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, om

ursäktligt.som

Om det skäligt, såvälkan eko-är
nomiskt allmänt skadeståndsom

ned eller helt falla bort.sättas

I första stycket denna paragraf finns den grundläggande bestämmelsenav
skadeståndsskyldighet för arbetsgivare bryter lagen.om motsom



SOU 199332författningarövrigaSpecialmotivering;936

avsiktenmotiveringenallmärma är20.4.3. i denavsnittframgårSom av
arbetsrättsligaför hela dettillskapaskadeståndallmäntfrågai enatt om

redogjortviavsnittet harnämndadetreglering. Ienhetlig nogaområdet
fårViinnebär.skadeståndallmäntfrågaidetvad synsättetför omnya

anfört.harvi därtill vadhänvisahär

46 §istyckettredjeefterutformats mönsterharstycket,Andra avsom
bestämmandetförriktlinjerallmännainnehålleranställningsskyddslagen,

skadestånd.allmäntav

syfteiStycket harjämkningsregel. attallmänåterfinnsstyckettredjeI en
46 §istycketfjärdemedenlighetiutformatsförenkla an-ochsamordna

ställningsskyddslagen.

27§

1974371lagenenligthandläggs21-26 §§ omtillämpningMål avom
arbetstvister.irättegången

anledningmedför talannågonOmanledningmedtalanF örs upp-av
avskedande,elleruppsägning34skallavskedande,ellersägning av

§§ la-5144-49 och42,41,§ skallandra38§§. 3735och
anställnings-19XXXX§§39-42meningen,andrastycket omgen

frågaItillämpas.skyddandra§ stycket annanförsta om43samt
68 la-64-66 ochtillämpastalanlagenstycketandraochmeningen

medbestäm-l976580anställningsskydd198280 omgenom
arbetslivet.imandefrågaIdelar.tillämpligagälla i om

64-66 ochtillämpastalanannan
med-1976580lagen68 om

påarbetslivetibestämmande mot-
svarande sätt.

ireglertillhänvisningarbl.a.innehållerstycke an-andraParagrafens
anställningsskydds-omfattar ävenHänvisningamaställningsskyddslagen.

anställningsskyddslagensTankenskadestånd. är attreglerlagens om
skallpreskriptionochskadeståndförfarandet, varafrågareglering i om

avskedandenochuppsägningarfallallabeträffandetillämpligexklusivt av
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ogiltigaär enligt särskilda lagbestämmelser.som Motiven till detta har
berörts i avsnitt 20.4.3. i den allmänna motiveringen.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder krafti den

De bestämmelserna skadestånd och preskriptionnya skall baraom till-
lämpas den omständighet yrkandet hänförom sig till har intráfatsom
efter ikraftträdandet. I fall tillämpas de äldre bestämmelserna.annat

Övergångsbestämmelsema innebär i fråga skadestånd och preskrip-om
tion de bestämmelsernaatt på sedvanligtnya bara skallsätt- tillämpas-
på omständigheter inträffar efter ikraftträdandet. Påsom tidigare inträf-
fade omständigheter skall de äldre bestämmelserna tillämpas.
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0 Jämställdhetslagen 1991433

24§

Diskrimineras arbetstagare på något otillåtetsätt enligtär 18-en som
20 §§ bestämmelse i avtal med arbetsgivaren ellergenom etten genom

arbetsgivaren säger avtal eller vidtaratt sådanettupp rätts-en annan
handling, skall bestämmelsen eller rättshandlingen förklaras ogiltig, om
arbetstagaren begär det. Vad har gäller inte 23 § till-närsagts ärsom nu
lämplig.

§Av 53 följer bestämmelser iatt
lagen 1 9XX XX anställnings-om
skydd skall tillämpas i vissa fall.

I andra stycket har det i syfte förtydliga tagits in hänvisningatt tillen
53

25§

Om könsdiskriminering sker Om könsdiskriminering skerge- ge-
arbetsgivaren någotatt sätt arbetsgivarennom på någotatt sättnom

otillåtetär enligt 16 eller 17 § otillåtetsom enligt 16är eller §17som
någon eller några framför någon ellerutser några framförutseren en
fleraeller kön, skall eller fleramotsatt kön, skallav ar- motsattav ar-

betsgivaren betala skadestånd till betsgivaren betala allmänt skade-
den eller de diskriminerade för den stånd till den eller de diskriminera-
kränkning diskrimineringen de för den kränkning lagbrot-som som
innebär. innebär.tet

Om flera diskriminerade i sådant fall begär skadestånd,ett skall skade-
ståndet bestämmas bara dem hade blivit diskrimineradsom om en av samt
delas lika mellan dem.



940 Specialmotivering; övriga författningar SOU 199332

I paragrafen har, i syfte samordna och förenkla, beträffande skade-att
stånd uttryckssättanvänts dem har i andraanväntsmotsvararsom som
arbetsrättsliga lagar. Någon saklig ändring inte åsyftad.är

26§

Om arbetstagare diskrimineras Om arbetstagare diskriminerasen en
på något otillåtetsätt är enligt någotpå otillåtet enligtsätt ärsom som
18-20 §§, skall arbetsgivaren §§,beta- 18-20 skall arbetsgivaren till
la skadestånd till arbetstagaren för arbetstagaren betala ekonomiskt

förlustden uppkommer och skadestånd för den förlustsom som
för den kränkning diskrimi- skadestånduppkommer och allmäntsom

innebär.neringen för den kränkning lagbrottetsom
innebär.

§53 följerAv bestämmelser iatt
19XXXXlagen anställnings-om

skydd skall tillämpas i vissa fall.

I paragrafens första stycke har, i syfte samordna och förenkla, beträf-att
fande skadestånd uttryckssättanvänts dem har använtsmotsvararsom som
i andra arbetsrättsliga lagar. Någon saklig ändring inte åsyftad.är

andra stycketI har det i syfte förtydliga tagits hänvisning tillatt en
53

27§

Om arbetstagare för Omutsätts arbetstagare fören utsättstra- tra-en
kasserier i 22 skall kasserier i 22 skallsom avses som avses
arbetsgivaren betala skadestånd till arbetsgivaren till arbetstagaren be-
arbetstagaren för den kränkning allmänt skadeståndtala för den

trakasserierna innebär. kränkning lagbrottet innebär.som som
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beträffande skade-förenkla,i syfte ochparagrafen har, samordnaI att
i andraharstånd uttryckssätt dem använtsanvänts motsvarar somsom

åsyftad.arbetsrättsliga Någon ändring intelagar. saklig är

53§

anledningtalan medförmed anledning Om någonOm någon för talan
anställningsavtaluppsägninguppsägning eller avskedande, avavav

avskedande,§§, 38§ anledning37 eller med34 och 35skall av
§§44-49 och 51 la-42,41,stycket andra meningen, 39- skallandra

anställnings-§ XX§§ 9XXförsta stycket 14342 omsamt gen
andra stycket skydd tillämpas.ochandra meningen
anställnings-098280lagen om

skydd tillämpas.

anställningsskyddslagen.hänvisningar till regler iParagrafen innehåller
regler skade-anställningsskyddslagensomfattarHänvisningama även om

fråga förfa-iregleringanställningsskyddslagensstånd. Tanken är omatt
tillämplig beträf-exklusivtskadestånd och preskription skallrandet, vara

enligtogiltigauppsägningar avskedandenoch ärfande alla fall somav
20.4.3. ii avsnittberörtsMotiven till harlagbestämmelser. dettasärskilda

motiveringen.allmännaden

anställningsavtaluppsägningomfattar fall26 §§, bl.a.I 24 och avavsom
hänvisningar tillintagitsi syfte förtydligaavskedande, har detoch att

paragraf.denna

Övergångsbestämmelser

kraft denlag träderDenna i

skall bara till-preskriptionskadestånd ochbestämmelsernaDe omnya
till har inträffatsighänföromständighet yrkandetlämpas den somom

bestämmelserna.äldrefallikraftträdandet. I tillämpas deefter annat
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Övergångsbestämmelsema preskrip-skadestånd ochinnebär i fråga om
skall tillämpassedvanligt barabestämmelserna på sättdetion att nya --
tidigare inträf-ikraftträdandet. Påinträffar efteromständigheterpå som

tillämpas.bestämmelsernaskall de äldreomständigheterfade
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Reservationer

ÅkeReservation ordföranden Bouvinav

Övergång företagav

I avsnitt 13. i betänkandet redogörs det för innebörden EG-direktivettav
från år 1977 skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse fö-om av

och för innehållet i gällande svensk påretag området. Majoritetenrätt an-
någon särskild lagstiftning inte skall införasatt området. Jag kanser

inte dela denna uppfattning.

Sverige har EES-avtalet åtagit sig följa bl.a. EG-direktivetgenom att om
skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse företag. Enligt minav
mening talar starka skäl för det i anställningsskyddslagen bör föras inatt

uttrycklig lagregel ansluter till bestämmelserna i EG-direktivet.en som
Mot bakgrund vad anförts i avsnitt 13.2. och 13.3. framstår detav som
nämligen klart gällande svensk inte uppfyller deatt rätt kravsom som
ställs enligt EG-direktivet. Bland saknas det i svensk någonannat rätt
motsvarighet till regeln i EG-direktivet rättigheter och skyldighe-attom

enligt anställningsavtalen omedelbart skallter förvärvarenöver av
verksamheten. Regeln innebär bl.a. förpliktelser arbetsta-att gentemot

bortsett från pensionsskulder enligt artikel 3.3 hargarna som upp-
kommit före överlåtelsen skall häfta vid verksamheten så de kananses att

gällande den innehavaren.göras Det bör understrykasmot detnye att
från integrationssynpunkt viktigtär värde i sig de arbetsrättsligaett att
reglerna företagsöverlåtelse i det väsentligaär överensstämmande iom

sombindsalla EES-avtalet,stater särskilt ekonomisk integrationav som
erfarenhetsmässigt medför ökade behov omstruktureringar nä-av av
ringslivet. Förhandlingar företagsöverlåtelser underlättasom parter-om

nationalitet, kan utgå ifrånoavsett de arbetsrättsliga reglerna ina, allaatt
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minimivillkoren tillangivnadirektivetifyller deavtalsbundna17 stater
skydd.arbetstagarnas

uttryckligförs inanställningsskyddslagenidetsåledesförordarJag enatt
överlå-företagdelellerföretagfalletför det ettregel genomettatt aven

fallI sådantarbetsgivare tillfrånfusion gåreller övertelse annan.enen
gälleranställningsavtaldeenligtskyldigheterochrättigheterskall som

arbetsgivaren.denocksåövergångenför övertidpunktenvid nye
arbets-arbetsgivarentidigaredenföreskrivasdock gentemotDet bör att

ansvarig förarbetsgivarenjämte denfortfarande är nyetagarna --
tillåtetövergången, vilketföretill tiden ärhänför sigförpliktelser som

EG-direktivetsEftersomEG-direktivet.istycket3.1 andraartikelenligt
påfartyg ellersjögåendebeträffandetillämpasinte behöverbestämmelser

enligt dengällaundantagbörkonkurs,samband medövergång i samma
anställningsskyddslagen.regeln iföreslagna

friarbetstagarenintehindrarEG-direktivetiBestämmelserna att egenav
EG-domstolenssearbetsgivarentill deninte gåväljervilja överatt nye
också tillåtetoch detInventar,Damnols är10584 atti måletavgörande

artikelsearbetstagarnaförbestämmelser ärinföra gynnsammaresom
fortsättainte villarbetstagaretillmånga skälfinnas attDet kan7. att en

tillsvidareanställdEnarbetsgivare.underi verksamhetenarbeta ar-en ny
bringauppsägningmöjlighetalltidvisserligenhar attbetstagare genom

viljasintvingasintebörhanupphöra,anställningsavtalet motattatt men
såledesuppsägningstiden. Det börunderarbetsgivareacceptera ensen ny

arbetsgivarbyteföreståendevidförmöjlighet arbetstagaren ettattenges
möj-En sådanverkan.omedelbarmedanställningenfrånträdafrivilligt

bestämmelsernastå i stridintetordefrånträdandefrivilligttill motlighet
EG-direktivet.i

deregelinanställningsskyddslagendet i motsvararGenom tas somenatt
blirEG-direktivet,ibestämmelsernacentralaanställningsskyddetför re-

i la-skyddsreglemaomfattasarbetstagaretillämplig allageln avsom
någotsvensk harenligt rättarbetstagarebara dessaDet meraär somgen.
anställdaarbetstagareanställningsskydd. För ärlagfästomfattande som

anställnings-omfattasintehushåll,arbetsgivarensarbete iför avsom
lagenenligtskyddsreglersärskildavisserligen vissagällerskyddslagen,

beträffandeMen deti husligt arbete.arbetstid är1970943 m.m.om
skullearbetsgivarensituation därsigsvårt tänkaarbetstagaredessa att en

jämförarbetsgivarenågonhushållet tillöverlåta verksamheten annan
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dock 12 § 3 i den nämnda lagen. fårDet stå ist. överensstämmel-anses
med EG-direktivet begränsa den föreslagna regeln till sådanaattse ar-

betstagare omfattas anställningsskyddslagens bestämmelser sesom av ar-
tikel 4.1 andra stycket och EG-domstolens i målavgörande 10584 Dan-

Inventar.mols

Genom anställningsavtalen enligt den föreslagna regeln automatisktatt
skall gå på den arbetsgivaren, kanöver reglerna beräkningnye om av
anställningstid i 3 § första stycket anställningsskyddslagen förenklas nå-

Eftersom det grund regeln den arbetsgivarengot. attav om auto-nye
matiskt skall i tidigaresträda den ställe står klart det hela tiden äratt
fråga och anställning, behövs det nämligen inte några sär-om en samma
skilda regler beräkningen anställningstid företag helt ellernär ettom av
delvis har gått från arbetsgivare tillöver Däremot bör deen en annan.
särskilda reglerna beräkning anställningstid vid övergång före-om av av

finns i 31 § första stycket semesterlagen 1977480 och i 3 §tag som
tredje stycket lagen 1974981 arbetstagares till ledighet förrättom ut-
bildning behållas. Dessa lagar omfattar nämligen arbetstagareäven som
inte faller in under tillämpningsområdet för den iregeln anställnings-nya
skyddslagen.

Den föreslagna regeln, innebär den arbetsgivaren vidattsom nye en
övergång företag automatiskt träder in i den tidigares ställe i för-ettav
hållande till arbetstagarna i den delen företaget,övertagna måste ocksåav
föra med sig vissa konsekvenser för bedömningen vad arbets-ärav som
brist och kan läggas till grund för uppsägning. Om arbetsgivareen avser

överlåta sindel verksamhet till någon kan detta inte i sigatt en av annan,
innebära det har uppkommit arbetsbrist sådantatt sättanses ett att upp-

sägning får ske finnsdet regelnär anställningsförhållandena såatten om
automatiskt följer med verksamheten.säga Man kan så,uttrycka detatt att

föreslagnaden regeln för med sig vid arbetsbrist såskall sägaatt attman
bort självatänka övergången företaget; frånbortser helt självaav man

arbetsgivarbytet. Det sagda skall givetvis inte tolkas aldrigdetattsom
skulle möjligt arbetstagare på grund arbetsbrist isägaattvara upp av
samband med övergång företag. En arbetsbrist uppkommeretten av som

andra anledningar själva övergången kan fortfarandeän grundutgöraav
för uppsägning. I den mån det frånbortsett själva övergången inte finns
tillräckligt med arbetsuppgifter i verksamheten för alla anställda får upp-
sägning således Om förvärvarenske. dra ned på verksamheten iattavser
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arbets-på grund denuppsägning skeövergången, kanmedsamband av
neddragningen. I dennaplaneradeuppkommit denharbrist genomsom

uppsägningamavidtakunnaövrigt redan överlåtarenförsituation bör
pla-förvärvarenden tilltänkteneddragningdenhänvisning tillmed som

nerar.

övergår medautomatisktanställningsavtalenregelnföreslagnaDen attom
uppsägningturordningenpåverkamåni viss närkanverksamheten sägas

Äröverlåtelse. detsamband medvidtas iarbetsbrist skallpå grund enav
arbets-överlåtelsen skallomedelbart efter sägaförvärvaren uppt.ex. som
hosturordningskretsar bestämmasskallarbetsbrist,på grundtagare av

förepersonal han hadevissa fall dendå torde iochhonom även som
bli fallet be-mån detta kanvadberöras. Ikommaövergången kunna att

frågan behand-Denskall konstrueras.turordningskretsamahurstäms av
betänkandet.ii avsnitt 17.las

fortfarandearbetsbrist såledesuppsägning grundtillMed hänsyn att av
bestäm-företag, börövergångmedi sambandskall skekunna ettaven

fall i 25 § andraåteranställning för dettatillföreträdesrättmelsema om
anställningsskyddslagen behållas.stycket

föreslagna reglernamåste deEG-direktivets kravuppfyllakunnaFör att
förmån.tvingande till arbetstagarensvara

förs in regelanställningsskyddslagendet isåledesföreslårJag att en ny av
lydelse.följande

fu-överlåtelse ellerövergårföretagdelföretag ellerNär ett genomett aven
skyldig-övergår också rättigheter ochtillarbetsgivaresion från en annan,en

övergångenpåtidpunkten förvidgälleranställningsavtalenligt deheter som
dock arbetsta-arbetsgivarentidigare ärarbetsgivaren.Denden gentemotnye

förehänför sig till tidenansvarig för förpliktelserfortfarande somgaren
övergången.

sjögåendefartygbeträffandeinteförsta stycket tillämpasiBestämmelserna
konkurs.i sambandmedpå övergångeller

regeln skall tol-föreslagnarekvisiten i denochAvsikten begreppenär att
EG-di-bestämmelser imotsvarandeoch tillämpaskas sättsamma som

redogjorts för innebördenhar det13.2. i betänkandetavsnittrektivet. I
EG-direktivet.av

samtligamening innebärförstaden föreslagna regelnsBestämmelsen i att
gäller vidanställningsförhållandeni deskyldigheterrättigheter och som
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tidpunkten för övergången automatiskt går påöver den arbetsgiva-nye
Han träder till följd lagregelnren. automatiskt in i den tidigareav ar-

betsgivarens ställe. Detta innebär den arbetsgivaren kanatt ändranye ar-
betsvillkoren och arbetsledningsrättenutöva på sätt den tidi-samma som

arbetsgivaren hade kunnat.gare

Efter övergången företaget skall den arbetsgivarenav förävennye svara
förpliktelser hänför sig till tiden före övergången.som Enligt särskilden
bestämmelse skall dock också den tidigare arbetsgivaren för sådanasvara
förpliktelser. Ansvaret solidariskt,är och arbetstagaren kan beträffande
sådana fordringar vända sig han vill. De föreslagnamot bestämmel-vem

reglerar emellertid bara förhållandetsema mellan arbetstagaren och ar-
betsgivarna. I vad mån den arbetsgivaren slutligen skall stå förnye vad
han kan ha betalat till arbetstagaren avseende tiden före övergången får
liksom hittills avgöras tolkning exempelvis avtalet mellanav en överlå-av

och förvärvaren.taren

När det gäller den tidigare arbetsgivarens för förpliktelseransvar som
hänför sig till tiden före övergången, ligger idet sakens någotnatur att

ekonomisktän oftastannat inte kan kommaansvar i fråga. Har den tidi-
arbetsgivaren vidtagit osaldiggare uppsägning före övergångenen och

får arbetstagaren ogiltigförklaring uppsägningen först efter övergång-av
bör det sålunda inte komma i fråga förpliktaen, den tidigareatt arbetsgi-

återta arbetstagaren i arbeteatt hos sigvaren jämför NJA 1960 63.s.
Ogiltigförklaringen och dess faktiska konsekvenser kommer i praktiken
bara beröra den arbetsgivaren.att Däremot den tidigareärnye arbetsgi-

-jämte den givetvis ansvarig förvaren skadestånd ochnye eko-annan-
nomisk ersättning hänför sig till tiden före övergången.som Vägrar den

arbetsgivaren följa domen ogiltigförklaring,nye att alltså harsom
meddelats efter övergången, det hanär har för ska-som attensam svara
destånd enligt 47

De föreslagna bestämmelserna skall inte tillämpas övergång i samband
med konkurs. Sedan arbetsgivare har försatts i konkurs skallen det såle-
des möjligt överlåta hela eller delvara att arbetsgivarens verksam-en av
het de anställningsavtalutan att knutna tillär verksamhetensom automa-
tiskt följer med vid övergången och förvärvaren blirutan att ansvarig för
den konkursförsatta tidigare arbetsgivarens skulder till arbetstagarna.
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föreslår vidare det i 17 § i föreslagna anställningsskyddslagenJag denatt
förs in tillägg innebörd arbetstagaren har med omedelbarrättett att attav

arbetsgivarenverkan frånträda sin anställning, låta anställ-attom avser
övergå till arbetsgivare enligt föreslagnaningsavtalet denen annan nyss

min mening § således ha följande lydelse.regeln. Enligt bör 17

frånträda sinEn arbetstagarefår med omedelbar verkan anställning, om ar-
betsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden arbetstagarenmot

låta övergåarbetsgivaren amtällningsavtalet tilleller attavser enannanar-om
betsgivare enligt

Arbetstagaren enligt det föreslagna tillägget bara frånträda anställ-kan
övergången innan arbetsgivarbytetningen innan har skett, dvs. har verk-

Om inte möjlighet,ställts. arbetstagaren utnyttjar denna har han givetvis
möjlighet efter övergången företa uppsägning hos den arbetsgi-att en nye

möjlighet frivilligt frånträdaUtnyttjar arbetstagaren sin attvaren. an-
ställningen övergången, kan inte med framgång rikta någraföre han an-
språk förvärvaren företaget enligt den föreslagna regelnmot nyss omav
övergång företag eller eljest.av

frånträdaskall kunna utnyttja anställ-För arbetstagaren rättenatt att
måste planer på övergången ha framskridit relativtningen arbetsgivarens

arbetsgivaren allmäntlångt. således inte tillräckligt sökerDet är att rent
sikte på överlåta del verksamhetensamarbetspartner med att en aven ny

torde arbetsgivaren först sluterpå denne. Den vanliga situationen attvara
därefter, innanavtal överlåtelsen och arbetstagaren över-attett menom

tillkraft enligt avtalet, ställning han skallgången skall träda i tar om
arbetsgivaren ellerfrånträda sin anställning hos den nuvarande med

arbetsgivaren.verksamheten till denöver nye

beräkningföreslår kan regelnSom följd de regler jag om av an-en av
utgå lagstiftningen.ställningstid vid övergång företagav ur

Brottmålsdomars arbetstvisteriverkan

enligt gällandefallande brottmålsdomar harLagakraftvunna och rätts-
efterföljande Som majori-arbetstvist.bevisvärde ipraxis betydandeett en

inte bindande, det har fö-brottmålsdomama dock ochkonstaterat ärteten
skuldfråganfrångått prövningrekommit arbetsdomstolen denatt av som

i brottmålet.skett
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Även uppfattningenligt min medför denna möjlighet till överprövning
olägenheter. Mot den bakgrunden har jag ändringvissa övervägt aven

brottrnåletbedömningen i fick fullt genomslag vidrättsläget så ävenatt
prövningen. Så skulle kunna ske renodladden arbetsrättsliga genom en

brottmålsdomen skall fullt bevis detbevisregel säger utgöraattsom om
möjlighethändelseförlopp har domen. Enprövats ärsom genom annan

regel innebörd såsom sådaninföra materiell domen utgörattatt en av
för uppsägning eller avskedande den innebär arbetstagarengrund attom

svårhetsgrad.för vissfälls till brott av enansvar

genomföramin uppfattning inger det dock betänkligheterEnligt stora att
ifrågasättas förenligtbåda alternativen. Det kan detnågot de äromav

relationanställningsförhållandets ömsesidigt förpliktandemed natur av en
självständigt faktum. Domen i sig kan inte inne-låta domen utgöra ettatt

på i anställ-har åsidosatt vad ligger honombära arbetstagarenatt som
låter sig visserligen domen såsom sådan ägnadningen. Det sägas äratt att

enligtförtroendet för arbetstagaren, det förhållandet kanförsvaga men
intresset anställningsskyddmening inte generelltmin väga äntyngre av

iakttagit enligtfaktiskt har sina skyldigheterarbetstagarennär rent an-
på förenligt medställningsavtalet eller eljest uppträtt ärsättett an-som

förändrasställningsförhållandet. Den bedömningen kan inte därav att
i allt antalet fall korrekta.fällande brottmålsdomar det övervägande är

för uttolk-arbetstvisten och harDen domstol avgör ansvaretsom som en
anställningsskydd måste alltid möjlighetning i lag fastlagt ha attettav

fullständigt de materiella förutsättningama förobjektivt och pröva en
uppsägning eller avskedande. Häri ligger dock domstolen harett att att

sådant förhållande i sig skapar situation, därbeakta domenattett som en
svårt behålla måstearbetsgivaren kan få mycket arbetstagaren. Dettaatt

fri in i bedömningen allt efter omständigheterna idomstolen vägaattvara
försteg för lagregelenskilda fallet. generellt domendet Att ge genom en

intefixerar i viss riktning jag däremoträttsläget varaen ansersom
lämpligt.

Även fallbevisregel kan leda till obilliga konsekvenser. I de dären
brottmålsdomen materiellt oriktig det olyckligt den fickär vore om

också uppståytterligare genomslag i arbetstvisten. Det skulle märkligen
situation arbetstvisten visade sig brottmålsdomendet i uppenbarli-attom

formellaoriktig arbetsdomstolen, detta, och skäl,och trots avgen var
arbetsrättsliga från felaktig utgångspunkt.fick sin bedömning Engöra en
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bevisregel skulle ocksålegal avvika från processuella grundsatser,gängse
innebär brottmålsdom inte bindande i den efterföljande ci-ärattsom en

vilprocessen. De tidigare angivna skälen inte sådan styrka de kanär attav
motivera särregel just på område.arbetsrättensen

inte från förhållandetJag kan heller bortse det den arbetsrättsligaatt
sanktionen i vissa fall framstår betydligt ingripande denänsom mera
straffrättsliga. Om arbetstagaren exempelvis blir dömd för förhållan-ett
devis ringa tillgreppsbrott kan den straffrättsliga påföljden vidstanna

Ur arbetstagarens perspektiv måsteböter. uppsägning eller avskedande då
betraktas mycket allvarligare följd det påstådda brottet. Enligtsom en av

därförmin mening det rättssäkerhetsskäl nödvändigt arbetstaga-är attav
kan åberopa all relevant bevisning i arbetstvisten. Härtill kommer attren
arbetsrättsliga bedömningen inte alltid utgår frånden händelsersamma

straffrättsliga.den Det kan således bli aktuellt för domstolen i arbets-som
ställning till delvis förhållandentvisten andra vad den allmännaänatt ta

domstolen har gjort i brottrnålet. Och det kan inte komma i fråga att ar-
vid händelseförloppbetsdomstolen komplext skulle förhindradett attvara

bevisning vissa intepunkter andra.pröva men

Till sist vill jag framhålla såväl i civilmål inom förvaltningspro-att som
förutom i körkortsmål det möjligt överpröva brottmåls-är attcessen

dom.

således inget ingripande i lagstiftningenJag bör ske. Det högaattanser
bevisvärde brottrnålsdomen har enligt rättspraxis måste begrän-antassom

den praktiska omfattningen problemet. Trots detta kommer arbets-sa av
givare någon gång inför svårhanteradeställas problem. Enligt minatt
mening det självklart skadeståndsbedömningen måste kraftigtär att ta ett

arbetsgivaren sin åtgärdintryck har grundat lagakraftvunnenattav en
brottrnålsdom, befinnesden sedennera oriktig. En allmän mål-även om
sättning för kommitténs det materiellt riktiga återställsarbete lägetär att
så långt detta möjligt. Däremot bör skadeståndssanktionen i fallär ett som

förevarande falladet bort.
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Reservation kdsHarald Bergströmledamotenav

Månadsregeln

§ föreslås den månadsregeln skalllagförslagets 12 s.k. utökasI att att
tidsfristentvå månader. Enligt min mening bordeomfatta vara sex

någon speciell s.k. ventil.månader utan

Turordningsreglerna

§ skrives Vid uppsägning på grund arbetsbristlagförslagets 24I att av
arbetstagarorganisationer företräderoch debör arbetsgivaren som ar-

betstagarna... osv.

enlighet principen subsidiaritet börEnligt min mening och i med denom
förhandla på lokala Texten bordelagliga läggas de harätten partema.att

företrä-ordet de lokala arbetstagarorganisationerförstärkts med som
der...

Se ytterligare motivering i mitt särskilda yttrande under rubri-dessutom
Förhandlingar.ken
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Reservation ledamoten Ingrid Burman vav

Inledning

Direktiven till arbetsrättskommittén fastslår viktig utgångspunkt föratt en
kommittén skall till de intressen bäst den enskildeattvara se som gagnar

Enligt meningarbetstagaren. har kommitténs majoritet i förslagsittmen
frångåttvida direktiven i denna mening.

Majoriteten föreslår långtgående förändringar i lagen anställnings-om
skydd innebär väsentligt minskat förskydd den enskilde arbetsta-ettsom

och möjligheter för arbetsgivaren arbetsta-öppnar sägaattgaren nya upp
personliga skäl.garen av

Dessutom föreslår majoriteten turordningssystemet såändras denatt att
vedertagna principen sist in först ut frångås och i sinaersätts vä-om
sentliga delar arbetsgivarens ensidiga bedömning. Detta sker delsav ge-

införandet frikvot, dels förändrade turordningskret-nom av en genom
Majoriteten föreslår andra förändringar betänkligtäven ettsar. som
förändrar partsförhållandet på arbetsmarknaden och försvagar skyd-sätt
för individen.det den enskilde

Betänkandet i sin helhet bygger i på diskussioner i kommitténstort sett
kring på arbetsmarknaden inte representativa för denäravarter som

i sinsvenska arbetsmarknaden helhet. Dessa diskussioner har ofta förts
kring ADs domar där sällan eller aldrig isammandrag domarna sinav
helhet refereras. Kommittén lagt liten tidhar ned mycket och intresse på

lagstiftningen fungerarundersöka hur i vardagslag och de lokalaatt
arbetsplatserna. De undersökningar intervjuer allt blivitoch trotssom
gjorda, bl.a. sekretariatets besök arbetsplatser, visar denattgenom nu
gällande lagstiftningen fungerar i bekräftas ocksåbra. Dettastort sett av
undersökningar gjorda utanför kommitténs arbete. Tyvärr har dessa un-
dersökningar tillinte lagts grund för kommitténs arbete i stället harutan
diskussionerna kring mindre rättsfall.kretsat antal Dessa rättsfall harett
tagits till intäkt för försvaga skyddet för samtliga arbetstagare påatt ar-
betsmarknaden. personligen deltagit i diskussion förJag hade gärna atten
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förhindra påformella lösningar för dessa undantagtekniska ellerhitta att
föravveckla anställningsskyddetförarbetsmarknaden den skullutan att

möjligdiskussion inte varitNågon sådan harsamtliga löntagare.landets
föra.att

alltsåställningstagande harutredning majoritetensKommitténs och
på erfa-stället förantaganden i byggapolitiska förslag ochpräglats attav

lagstiftningen skalloch det lokala arbetefrån vardagdenrenheter som
hand politisk lagstift-därför i förstaförslagMajoritetensreglera. är en

försvagaskyddet för den enskilde,fösvagasyftefrämstaning är attvars
sinamöjligheter företräda med-ochorganisationemasfackligade rätt att

godtyckligtmöjligheterarbetsgivarensöka sägaochlemmar att upp ar-
betstagare.

Arbetstagarbegreppet

eftersom la-betydelse detcentralharArbetstagarbegreppet avgränsaten
förutför arbetedentillämpningsområde. Begreppet avgör om somgens

förmåner lagenoch deskall ha det skyddräkning som om an-annans
därförarbetsrättslig lagstiftning Detoch ärställningsskydd avger.annan

definierarindividen hur be-enskildeför denbetydelsemycket stor man
arbetstagare.greppet

reelladetutifrån helhetssynanställningsförhållandetbedömsI dag en
anställningsavtalarbetsgivare. Detochmellan arbetstagareförhållandet

för-det det faktiskabetydelseavgörandelåg i botten utanettgessom
denarbetstagarenför dettaMotivet ärhållandet. synsätt är att svagare

arbetsgivaren ensidigt kandåanställningsögonblicketiinte minstparten
uppdragsavtal elleranställningsbevisutformavillkor ochställa ettsom

förhållanden talar förfaktiskaallaentreprenadavtal ett rent an-trots att
ställningsförhållande.

avtalsförhållandetavsikt medförslagmajoritetensI att parternasanges
talarinte starka skälbedömningenförbestämmandeskall emotomvara

urholkar arbetstagarbegreppet.bedömningsgrundDettadet. är somen ny

vidF-skattebevis skallföreslår vidare innehavetMajoriteten ettatt geav
anvi-anställningsavtal. Majoritetenenligtinte arbetarhanden ettatt man

ikananställningsskydd. Arbetsgivarenalltså förbi lagenväg omensar
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sig F-skatte-skall skaffaanställaden debegäraframtiden ettattatt avser
uppdragsta-tala för hanhonF-skattebevis sedan ärbevis. Detta attanses

gare.

på sikt kommerarbetstagarbegreppeturholkningklarDetta är somaven
arbetsför-derasanställningsskyddradställa trots attutanatt personeren

förändrats.intehållanden

uppsägning avskedochförgrundSaklig

saklig gmnd-begrep-utvidgninglångtgåendeföreslårMajoriteten aven
pet.

var-grundarbetstagarearbetsgivaren sägaMan rätt att avupp enger
visserligenarbetstagarenarbetsförmåga äraktigt nedsatt trots att ar-

och intearbetsuppgifterutföra vissa ärhan kanmeningeni denbetsför att
majoritetenförtidspension. Härellersjukbidrag öppnartillberättigad

uppsägning.grund förblir sakligsjukdomdärheltför synsättett nytt
illojalitet kansåillojalitetsbegreppetocksåvidgarMajoriteten att vara

arbetsta-förförtroendearbetsgivarensuppsägningförgrund närsaklig
eller arbetstagarenoåterkalleligt rubbat, sätterallvarligt och närärgaren

finnseller detarbetsplats,gällaskall närdesig över ensomnormer
utanförmajoriteten brottföreslårDessutomsamarbetssvårigheter. att

förgrundsaklighittills skallutsträckning utgörai äntjänsten större upp-
sågning.

arbetsgiva-bestämmelseochvidavrundas med öppenFörslaget attomen
sig såhanhon visatarbetstagaren närdessutom sägaäger rätt att uppren

fortsätta.inte rimligen kananställningenolämplig för arbetet att

arbetstagarearbetsgivarens sägainnebärFörslaget rätt attatt upp
så människorpunktertänkbaraallaskäl vidgaspersonligagrund attav

ifrågasättande, harellerillojala, kritiskaupplevssjuka, sam-är somsom
upp.Vikanutanför arbetetsociala problem sägasellerarbetssvårigheter

dearbetsmarknaden där enbartpå ärB-lagochfåriskerar A- somatt
arbetsgivarenssamarbetsvilligalojala ochupplevsfriska och ursom

inte bara desiktPå kommerarbetsmarknaden.påplatsperspektiv har
arbetsmarknadenfrånindividernauddagamla eller utrnönstrassjuka, att
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också de kritiska och ifrågasättande. Tystnaden kommer lägra sigutan att
arbetsplatserna.de svenskaöver

Turordningssreglerna

Majoriteten föreslår grundläggande förändringar i turordningsreglema
på väsentligt urholkar skyddet för den anställde.sättettsom

Dels föreslår 20 % frikvot. Dvs. arbetsgivaren kan välja utman en en
femtedel arbetskraften turordningen.undantas Arbetsgivaren be-somav
höver inte motivera sitt beslut och beslutet kan inte förhandlas eller över-

Lagstiftaren för subjektiv bedömning skallöppnarprövas. en av vem som
få kvar eller gå.vara

finns alltid finnas behov behålla nyckelperso-Det och kommer att attav
ner vid uppsägningar grund arbetsbrist. Den möjligheten harav ar-

påbetsgivaren redan i dag i form kravet nuvarande lagstiftning alltidav
motivera varför eller inte har tillräckliga kvalifikationerharen person
för måste arbetsgivaren förhandla arbetsgiva-arbete. Dessutom ochett

behålla vissabeslut kan Behovet nyckelpersoneröverprövas. attrens av
alltså i i utsträckning tillgodosett.redan dagär stor

Jag skulle personligen deltagit i diskussion konkretiseragärna atten om
kvalifikationsbegreppet eller utvecklat begreppet nyckelpersoner som un-
derlag för arbetsgivare fack förhandla kring. Majoritetenoch haratt

någonvisat vilja delta i sådan diskusison valt arbetsgiva-att utan atten ge
motiveringexklusiv handplocka de han ellerrätt att utanren personer

hon vill behålla till femtedel personalstyrkan. Principen medupp en av en
fiikvot uppsägning på gmnd arbetsbrist delvisinnebär dessutom att av

visste anställnings-jämställs med personliga skäl. Tidigare alla detatt var
tidens längd låg objektiv nyckel till varför någon måste isom som en

arbetsbristsituation. kraftFör de i framtiden tvingas ien som av ar-
betsbrist innebär detockså de inte utvaldautpekas de äratt attsom som
få kvar. Varför får de inte finns någon brist idet de-stanna attveta men

kvalifikation eller något personligt skäl får tillhöradegör attras som
frikvoten blirdet tydligt.

Utöver föreslår turordningskretsamadetta majoriteten såändrasatt att
kretsarna bryts till arbetsenheter där utgår frånned hur arbetet ärman
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organiserat. Förslaget innebär för kommuns del i sinkommunenatten
turordningskretshelhet längre inom barnomsorgen i stäl-är t.ex. utan

förskolan.let den enskilda Ja kanske den enskilda påavdelningenrent av
förskolan. Dessutom skall kollektivavtalsområdet i huvudsakersättas av

arbetsuppgifter. innebärjämförbara Detta för landstingsdel förstatten
turordningskretsen till sjukhus,bryts ned eller avdelning i sinett en som

delas in i sjuksköterskor, administratörer,läkare, undersköterskor,tur
sjukvårdsbiträden m.m.

enligt nuvarande regler ingått i turordningskretsarFrån ha kanskeatt
OOO-tals 100-talseller kommer kretsarna minskas till1 attpersoner

kanske 5-10 I dessa kretsar har arbetsgivaren undantarätt attpersoner.
femtedel personalstyrkan dock alltid minst två Med så-aven personer. en

dan teknisk konstruktion hela turordningssystemet slagit spillrortillär
principen sist in förstoch ut borta. Inte för den fungerat dåligtär att

eller upplevts orättvis bland allmänhet förbred den bor-attutansom en
gerliga majoriteten vill återge arbetsgivaren fritt vilkaväljarätt att som
skall behöva motivera det.sägas utan attupp

Tidsbegränsad anställning

Majoritetens förslag möjligheter visstidsantälla arbetsta-öppnar attnya
Detta också minska arbetsgivarens viljakommer och lustatt attgare.

arbetsuppgifter tillsvidareanställasamordna och personal. Vi kommer att
helt arbetsmarknad andelen visstidsanställdadär ökar bekost-se en ny

nad andelen tillsvidareanställda.av

påFörslaget grundar sig någon undersökning ellerarbetsmarknadenav
någotpå uttalat missnöjebelagt med nuvarande regler. Förslaget kan en-

vidgabart politisk vilja arbetsgivarens visstidsan-rättatt attses som en
förhandlingarställa behöva motivera sitt beslut i med deattutanpersoner

fackliga organisationerna.

Beräkning anställningstidav

Majoriteten föreslår anställningstid ligger tio år tillbaka iänatt som mer
tiden hos arbetsgivaren får räknas det uppehåll i anställnings-varitom
förhållandet. Detta inenbär alla föräldrar hemmaväljer stannaatt attsom
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den lagstadgadeän föräldraledighetenmer och sinsäger anställningupp
för sedan återgå tillatt arbetsgivare efter något eller någrasamma år
förlorar intjänad anställningstid. Regeln i sig obegripligär och tjänar
inget syfte. Det dessutomär min uppfattning den i dag kommeratt att
verka könsdiskriminerande i samhälle där främst kvinnorett väljer att
förlänga föräldraledigheten under några åratt hemma förgenom stanna

sedan återgå till arbetslivetatt och då ofta till arbetsgivare. För-samma
slaget innebär deras anställningsskydd vidatt arbetsbristsituationen
kommer försvagas.att

När arbetstagaren överger anställningen

Det finns exempel på enskilda arbetstagareatt övergivit sin anställning
höra sig. Det finnsutan ocksåatt enligt min mening intresseav iett attav

dessa fall bringa anställningen till upphörande. Majoritetenett har i sitt
förslag redovisat modell där arbetsgivaren skickaren meddelande medett

och där arbetstagaren harpost två veckor på sig höra sig, inteatt av om
så sker anställningsförhållandetär upplöst.

Enligt min mening tidsgränsär två veckor alldeles för kort.en I de
fall arbetstagare råkat för omständigheteren ut han rår översom
sjukdom, olycksfall m.m. får inte konsekvensen bli han eller honatt
förlorar sin anställning. Arbetsgivaren måste i stället kunna in vikarierta
eller hitta tillfälliga lösningar precis vid vanlig oförutsedd sjukdom.som
Enligt min mening måste tidsgränsen förlängas väsentligt.

Övergång företagav

Jag ställer mig helt bakom den reservation avlämnats ordförande isom av
denna fråga. Det min uppfattningär frågan skall lagreglerasatt och att
denna lagreglering bör ske inom för lagen anställningsskydd.ramen om

Deltidsarbete och deltidsarbetslöshet

Kommittén har diskuterat deltidsarbete och deltidsarbetslöshet. I en sum-
marisk kartläggning redovisades 200 000 deltidsanställdaatt uppemot
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samhällsproblem ochiarbetstid. Detta sigutökadönskade är stortett
blir skyldigaarbetsgivarnaingripa sålagstiftarenmotiveraborde attatt

arbetstid behovutökadanställdaredan närerbjudai första hand av ar-att
med dettaavfärdar dettakommitténMajoriteten iföreligger. attbetskraft
med deltids-problemenkonstaterarfrivillig Jagske påbör kunna väg. att

arbetsmarknaden.svenskapå denfenomennågotarbetslösa är nytt
000200 del-år kvarstårtiodiskussioner under änintensivaTrots mer

frivilligpålösasdetta kan väg ärfortfarandetidsarbetslösa. Att atttro
hållning.optimistiskinta alltföratt en

lagstiftakvinnor. Attdelenbestår tilldeltidsarbetslösaGruppen större av
intedeltidsanställdaför deheltidsanställningar ärtillföreträdesrättenom

jämställdhetsfråga.ocksåarbetsrättsfrågabara utan enen

företrädesrättregeltillföraslagen böruppfattningminDet är att omen
deltidsanställda.förheltidsanställniingartill

Brottmålsdomars bevisverkan

i dennaordförandereservation lämnatsbakom denmigställerJag avsom
allaarbetsdomstolenmåste prövamin mening äga rättfråga. Enligt att

föreslår, lag-majoritetenarbetstvist. Att,föreläggs ibevis somensom
tänkanderättsligtheltbevisprövningfriadomstols ärstifta nyttettmot en

mig bakom.ställajag kansom

Övrigt

för lageninomandra förslagocksåredovisarBetänkandet an-omramen
månadsregeln,provanställning, tidsgränsergällerställningsskydd. Det

tillförhållandetpreskriptionsregler,sanktionsregler,procedurregler,
urholkardeFörslagen haravtalsrätt gemensamt, att ar-allmän ettm.m.
arbetsgivarensvidgardesamtidigtskyddochrättigheterbetstagarens som

för-mellan deockså balansenförändrar deSammanslagetbefogenheter.
biträdadärför inteJag kanarbetsmarknaden.handlande ma-parterna

betänkandet.iförslagjoritetens



960 Reservationer; Ingrid Burman SOU 199332

MEDBESTÄMMANDELAGEN

Förhandlings- och vetorättsreglerna

Rätten för de fackliga organisationerna införa oseriösaatt veto mot
infördesentreprenörer för beivra oseriösa företagatt bröt lagmotsom

eller kollektivavtal. Det kan fråga kringgåendeett arbetsta-vara om av
garbegreppet, det kan företag regelmässigt åsidosättervara arbetar-som
skydds- eller arbetstidslagstiftningen eller på flagrantsägg visarannat
bristande förmåga uppfylla centrala förpliktelseratt lagstiftningensom
eller kollektivavtal ålägger honom arbetsgivare, skattemässigsom t.ex.
redovisning. Den fackliga Vetorätten förär samhälletsätt beivraett att
oseriösa arbetsgivare åsidosätter lagen. De fackligasom organisationerna
finns antal arbetsplatserett stort och har intresse beivraett eget attav
oseriösa arbetsgivare inte minst det gäller kringgåendetnär arbetsta-av
garbegreppet.

Det finns i dag inget belägg för bestämmelserna missbrukas.att Tvärtom
verkar de i läge där samhälletett förmår den ekonomiskaatt mota
brottsligheten motiverade. Att i detytterst läget gå in och avskaffa ve-

föreslåtorätten något alternativutan att för kontrollera oseriösa före-att
verkar inte motiverat.tag Majoriteten anför därför också i sitt förslag att

anpassningen till EG kräver reglerna avskaffas.att

Jag delar inte majoritetens uppfattning. Att beivraVetorättengenom ose-
riösa företag och upprätthålla svenska lagar påverkas inte någon EG-av
anpassning då både svenska odh utländska arbetsgivare tvingadeär att
följa våra lagar. Vetorätten ingen lagstiftningär snedvrider konkur-som
rensförhållandet mellan företag instrumentutan förett tillsnarare att se

samtliga företag följeratt gällande lagstiftning.

Blockad enmansföretagmot

Frågan blockad enmansföretagom mot reglerad viaär kollektivavtal
inom samtliga områden för LO-förbund. Dessautom förbundtre repre-

alla branscher med mångasenterar små enmansföretag attsom uppger
de är eller familjeföretag samtidigtenrnans- de vid arbetstoppar ellersom

sjukdom visstidsanställer arbetstagare.egen Rätten till blockad dessaav
företag för förbundenär sättett skydda sina medlemmaratt så de vidatt



SOU 1993232 Reservationer; Ingrid Burman 961

eventuell anställning skyddas kollektivavtal. Den arbetstagareen av som
kommer till arbetsplats kollektivavtalinte har saknar helt försäk-en som
ringsskydd. inträffar arbetsolycka han därför inte försäkrad.ären
Blockader förekommer normalt inte företag aldrig har någramot som
anställda. Det finns heller inget underlag redovisats för kommitténsom

visar till blockad har missbrukats.rättenattsom

Min huvudsakliga invändning lagstifta blockadermot att mot av enmans-
företag ovanstående inte skyddskaraktär. Fullföljsär majoritetenstrots av
förslag innebär vi i Sverigedetta lagstiftningsvägen går in och förbju-att
der till sridsåtgärder. Detta något fullständigt pårätten denär nytt
svenska arbetsmarknden. traditionAv har vi överlåtit till viaparterna att
kollektivavtal reglera fredsplikten. Lagstiftaren skall inte ingripa och reg-
lera skyldigheten iaktta fredsplikt i icke kollektivavtalsreglerade för-att
hâllanden.

Betänkandet i sin helhet

min reservationAv framgår jag inte kan ställa mig bakom majorite-att
förslag på de flesta punkter. Förslaget i sin helhet innebär starktens en

försvagning individens rättigheter och skydd på arbetsmarknaden ochav
för arbetsgivaren godtycke. Den försvagaröppnar skyddet för den redan

på arbetsmarknaden förstärkeroch den redan starkapartensvaga parten
arbetsmarknaden. Förslaget sin utifrån samhällssyn därtar ansats en

människor till för företagens skull inte företagenoch för människornasär
skull. För vi medborgare skall få vår utkomst, och deatt som varor
tjänster vi behöver.som

Så reduceras också tillmänniskan produktionskraft kan förbrukasen som
i snabb takt och förmågor arbetsgivarenersättas vinär ärav attnya anser
förbrukade. Detta saklig grund-begreppet vidgas ochatt tur-genom
ordningssystemet avvecklats så endast kvarstår.att namnet

Den gällande lagstiftningen fungerathar i 20 år och visst behövsnu snart
lagstiftningen. Det händer mycket på arbetsmarknaden,översynen av nya

anställningsformer uppstår vid sidan de lagreglerade, företags-av nya
former fram samtidigt vi har pågåendeväxer strukturomvandlingsom en
och utveckling organisationsformer. Mot bakgrund denen av nya ut-av
vecklingen måste hela arbetsrätten och i synnerhet anställningsskyddsla-
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så dess grundtanke skydd för individenutgöraattgen ettanpassas att
kvarstår.

En arbetsrätten måste sin i individensöversyn rättigheter, in-ta ansatsav
flytande för arbetstagarna och teknisk praktisk föröversyn atten sam-
ordna och förenkla lagstiftningen karaktären skyddslagstift-utan att av
ning försvagas eller förändras.

Kravet saklig grund för uppsägning personliga skäl skall kvarståav
enligt gällande praxis. Turordningsprincipen skall utvidgas frånnu nu
gällande regler så driftsenhetsbegreppet inte enbart geografisktatt är utan

organisatoriskt.även

Dessutom bör skyddet för den äldre arbetskraften förstärkas, möjligheten
till visstids- och vikariatsanställningar begränsas, omplaceringsskyldighe-

utvidgas, företrädes- och återanställningsrätten förstärkas.ten

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas i samarbete ochstort ettav
samspel mellan Detta byggersamarbete arbetstagarpartenparterna. att
har vissa lagstadgade rättigheter och förhandlingsutrymme. Närett parts-
förhållandet förskjuts så majoriteten uttryck för i betänkandetsom ger
begränsas också förhandlingsutrymmet. finnsDet då också ochstoren
uppenbar risk umgängesforrnema den svenska arbetsmarknadenatt
förändras. Det måste finnas något förhandla skallatt parternaom om
komma till förhandlingsbordet. I de fall lagstiftaren verkar för att ar-
betsgivaren absolut beslutsrätt, frikvoter finns inget för-typges en m.m.
handlingsutrymme kvar och lagstiftaren hänvisar då tillbaka till andra
umgängesforrner förhandling och samspel.än

Sammanfattning

Min den svenska arbetsmarknaden betjäntär stark arbets-ärattsyn av en
rättslagstiftning sin utifrån skydda dentar ansats attsom partensvagare

arbetsmarknaden, dvs. arbetstagaren. Att bli företrädd sinrätten att av
fackliga organisation lagstiftaren skall respektera. Be-är rätten som
tänkandet i sin helhet föruttryck helt uppfattning.ger en annan

Jag inte detta betänkande kan ligga till förgrund någon lag-attanser ny
stiftning.
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Reservation ledamöterna Lars Ernestam fpav
och Ingvar Karlsson c

Avsnitt 9. Arbetstagarbegreppet, lagens tillämpningsområde

Majoriteten har i utsträckning knutit arbetstagarbegreppet till destor en-
skilda avtal. Den skall utföra arbetetparternas dock oftaärsom att se

den i arbetsförhållande. Detta gäller inte minst iparten ettsom svagare
det skede avtalet skall ingås.när

finnsDet viss risk för den arbetspresterande sittatten parten genom un-
derläge nödgas godta villkor ofördelaktiga för honom,är någotsom som
gäller för det fall hanäven inte har blivit för otillbörliga på-att utsatt
tryckningar. Han kan sålunda i tider med hög arbetslöshet ställas inför
valet godta arbete de villkor föreskriveratt ellermotpartensom att
helt avstå från arbetet. Ytterst kan det bli fråga han i sådana lägenattom
får villkor innebär han inte räknas arbetstagareacceptera ochattsom som

han därmed faller utanför anställningsskyddslagensatt tillämpningsom-
råde.

En tanke bakom anställningsskyddslagen den skall korrigeraär denatt
obalans alltså föreliggakan mellan Om i högre gradsom parterna. man

i dagslägetän knyter lagens tillämplighet till avtal, finns detparternas
risk för denna tanke i vissa situationer kan förlorad.att Majoriteten
har föreslagit arbetstagarbegreppet skall tvingande, någotatt vivara som
ställer bakom. Men lyfta fram avtalet, finns det likvälattoss genom en
risk för några enskilda kommer miste lagens skydd,att att trots attom
de behöver detta. Givetvis bör enlighet-i med hittills gällandeman
praxis i arbetsdomstolen beakta avtal, och avtalet bör betrak-parternas-

betydelsefull omständighet i den helhetsbedömningtas skallsom en som
ligga till grund för arbetstagarbegreppet.

Vi kan således inte fullt ansluta till majoritetens det enskildaut oss syn
avtalets betydelse. I övrigt delar vi dock majoritetens bedömning i fråga

arbetstagarbegreppet och lagens tillämpningsområde.om
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på arbetsbristuppsägning grundvidTurordningAvsnitt 17. av
återanställningtillföreträdesrättoch

medturordningsreglerförslag tillmajoritetensbakomVi ställer nyaoss
väljaarbetsgivarenfår§ i förslagetEnligt 26 rätt ettundantag. att utett

Majorite-till fortsatt arbete.företrädesrättskall haantal arbetstagare som
femtedel detomfattaskallarbetsgivarensfunnit tota-har rätt avatt enten

jämförbarai huvudsakmedinom denantalet arbetstagare ar-grupp
skall arbetsgiva-meningEnligt vårfinns.arbetsbristenbetsuppgifter där

inomtiondel arbetstagarnatillkvot i stället bestämmas grup-avenrens
pen.

intressenbalans mellan deviktigt det finnsdetvårtMed synsätt är att en
Å turordnings-viktigtdetsidanområde.finns på detta är attenasom

behållas i verk-nyckelpersoner kanutformningfår sådanreglerna atten
före-mindreminst gäller detta deanställningstiden, intesamheten oavsett

Å omfattning kan be-i skäligangelägetdetsidanandra är att mantagen.
med långanställningen arbetstagareipå trygghetanspråkakta det som

ha.anställningstid kan

vissa situa-blir små iturordningskresamarisk förfinns dockDet atten
Således be-arbetsgivare.relativtfrågadettioner, är storatttrots om en

begränsarolikafleralagregelnföreslagnastår den tur-moment somav
turordnings-förbildarArbetsenhetenordningskretsama. yttre ramen

huvudsak jäm-iharde arbetstagarebestårkretsenochkretsen, somav
alltså möj-arbetsgivarenhararbetsuppgifter. Inom den krestenförbara

tillföreträdesrättskall haarbetstagareantalväljalighet an-ettut somatt
ställning.

relativt kretsinomutnyttja sin kvotalltså snävArbetsgivaren kan aven
betydelse,förhållandevisfårkvotenbetyderarbetstagare. Det storatt en

får ianställningstidturordning efterreglernamedan ett sammaom en
angelägetbakgrunden dettillämpningsområde. denMot ärmån minskat

anställ-förriskfall finns detIblir för hög.kvoten inte attannat enatt
och iarbetskraftenför den äldrei första handningsskyddet tunnas ut, en

i praktikenarbetsgivarensådantkunna bliskulle lägetarbetsenhetliten att
Sådana konse-skallvilkahelt sägaskommer avgöranästanatt upp.som

inte godtagbara.vår uppfattning,enligtkvenser är,
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En kvot femtedel måste det perspektivet bedömas alltförom en ur som
hög, arbetsgivaren relativtnär För sådanaär fall vi kvotstor. attanser en

tiondel innefattar rimlig avvägning mellan intressendeom en en som
skall beaktas. När det gäller mindre arbetsgivare kan kvot denen en av
storleken dock otillräcklig. Vi ansluter därför till minimum-vara oss en
regel arbetsgivarensäger alltid skall ha undan minst tvåatt rättsom att ta
arbetstagare från turordningen.
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Reservation ledamoten Sonja Rembo mav

Tidsbegränsad anställning och provanställning

Jag visstidsanställning vid arbetsanhopningattanser skall medges iutan
lag angiven tidsbegränsning. Begreppet arbetsanhopning i sigutgör en
tillräcklig begränsning.

Förlängd provanställning bör medges i till tolv månader.upp

En tillräckligt lång provanställning ofta goda möjligheter förger en ar-
betssökande med förutsättningar arbetsmarknaden i lugnsvaga ochatt

etablera god relation till arbetsgivare och arbetskamraterro en och där-
med visa sig väl lämpad för fortsatt anställning på den aktuella arbets-
uppgiften.

Majoritetsförslaget ingen garanti för lagens reglerger att om provan-
ställning inte tidigaresätt inskränks kollektivavtal.samma som genom
Det enligt min uppfattning olyckligt så skeddevore ocksåom nu.

För den enskilde arbetssökandenatt garantera tillsammansrätt medatt
arbetsgivaren själv längden påavgöra provanställning inom fören ramen
tolvmånadersgränsen bör lagen utformas så sådana enskilda avtalatt med-

oberoende eventuella inskränkningar iges kollektivavtal.av

Uppsägning från arbetsgivarens sida månadsregeln-

J den s.k. mânadsregeln skall fastställasatt tillag anser månader utansex
undantagsklausul.

Undantag avtalgenom

Enligt förslaget gällandeersätts regler tillrätten undantagnu attom ge-
kollektivavtal disponeras de cenrala arbetstagarorganisationemanom av

med neutral skrivning. Det borde självklarheten lagstiftarenvara en att
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skall tillerkärmas träffaneutral till vilken facklig nivå rättenär attsom
många gånger lösningarförhandlingaravtal. Lokala underlättar som
fortsatta överlevnad och trygghetmedverka till verksamhetensbättre kan

nivån den bästaden lokalaför kvarvarande personalen. Detden är som
enskildaförhållandena arbetsplatsen och dekännedomen finns an-om

ställda.

inte tillneutral skrivning leder denfinns emellertid risk förDet att enen
verkligennivån. ändringförstärkningen lokala Föravsedda den att enav

lagen uttryckligen bordestånd jag därförskall komma till att angeanser
förhandlingarvidarbetstagarorganisationemalokalade parter omsom

så önskar, kanhindrar givetvis inte dessa, dekollektivavtal. Detta att om
inom organisationerna.vidare deföra förhandlingarna egna

inte fackligt anslutnaAnställda ärsom

också sådana anställdaomfattakollektivavtalenSom hittills, kommer att
fö-organisationen. I betänkandeti den fackligainte medlemmarärsom

behandlasdessa anställda skallmed regelreslås lagen utökas attatt en om
minenligtorganisationen. Det bör därutöver,tillhörlika med dem som

anställningsskydd medlagenuppfattning, kompletteraövervägas att om
organisationernakollektivavtalsslutandeuttrycklig skyldighet för de atten

likaanställdas intressenbeakta samtliga sätt.

Övergång företagav
V

EG-direktivet l8777EEGimplementering i svensk lagFrågan avom en
förutredningens arbete. Utrymmestadium ipå mycketväcktes sentett

funnits. heller har detinte Intediskussion haringående granskning och
i helhet beakta konse-lagen dessarbetet medfunnits underutrymme att

fråga.implementering direktivet ieventuellkvenserna avav en

uppfattningar, jag detråder skildai sakfrågan starktEftersom det anser
framsådana förhållandenotillfredsställande den underdjupt pressatsatt

kunnat behandlasborde med fördel haDentill avgörande.ett senare un-
kommititéns arbete.der
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Jag mig därför frågans handläggning ochreserverar mot avstår från att
ställning i sak.tanu

6. Turordning vid uppsägning

I avsnitt 17.8.3.5 antyds hot lagstiftning för det fallett om att parterna
inom byggbranschen inte kommer fram till rimliga avtalslösningar. En-
ligt min uppfattning skall lagstiftaren respektera resultatet avtalsför-av
handlingar under förutsättning resultatet inte blir uppenbartatt orimligt
för den enskilde arbetsgivaren eller arbetstagaren eller strider all-mot

intressen. Jag kanmänna därför inte ställa mig bakom den angivna
skrivningen i betänkandet.
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Reservation ledamoten Anne Rhenman nydav

Avsnitt 9. Arbetstagarbegreppet, lagens tillämpningsområde

Jag bedömninggör majoriteten på punkt.samma Enligt minutomsom en
mening bör F-skattebeviset tillrnätas betydelseännu större vad majori-än

har F-skattebevisetteten mycket tydligtansett. tecken på innehava-ett att
näringsidkareär och inte arbetstagare. Om innehavaren åberoparren F-

skattebeviset i förhållande till sin i arbetsavtal, har han påmotpart ett ett
tydligt visat han isätt det förhållandet vill uppträdaatt näringsid-som
kare. Han har också den uppfattningengett motparten står iatt parterna

uppdragsförhâllande till varandra.ett Det borde därför uteslutet attvara
betrakta honom arbetstagare han har åberopatnär F-skattebevis,som ett
och anställningsskyddslagen skall enligt min mening inte under några för-
hållanden tillämplig i hans fall. Med sådan princip minskarvara en man
dessutom risken för förhållande bedöms olikfonnigtatt parternas enligt
skilda lagar.

Avsnitt ll. Beräkning anställningstidav

Enligt min uppfattning skall anställningstiden bara räknas med utgångs-
punkt i den pågående anställningen. Att arbetstagaren tidigare har varit
anställd hos arbetsgivare skall inte med i beräkningen.samma Hantas
skall alltså bara få tillgodoräkna sig tiden efter det han sist anställdesatt
hos arbetsgivaren.

Med mitt får det orimligasynsätt konsekvenser arbetstagaren skulleom
kunna återuppliva tid från anställning han gång har lämnat.en som en
Detta skulle exempelvis kunna leda till omkastningar i turordningen vid
arbetsbrist på framstårsättett överraskande och orättvist försom som
arbetsgivaren lika väl för de arbetskamrater har oavbrutensom som en
anställningstid. Om arbetstagaren får räkna in tidigare anställning kanen

ocksådet leda till komplicerade beräkningar anställningstiden ochav ett
administrativt merarbete för arbetsgivaren. I stället får den aktuella ar-
betstagaren konsekvensen han gångta lämnade sinatt anställning.av en
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Till undvikande missförstånd vill jag tillägga min reservationattav tar
sikte det fallet anställningen formellhar upphört i mening. Attatt ar-
betstagaren exempelvis föräldraledig innebär inte anställningenär att

och fårupphör arbetstagaren alltså tillgodoräkna sig den tidäven som
före ledigheten iligger enlighet med de regler majoriteten före-harsom

slagit. Arbetstagaren skall också få tillgodoräkna sig anställningstid från
tidigare anställning han blir befordrad till anställning hosen om en annan

arbetsgivare eller han anställningbyter inom koncern.samma om en

Avsnitt 12. Tidsbegränsad anställning och provanställning

När det gäller provanställningar har majoriteten föreslagit längstaen
prövotid nio månader med möjlighet till förlängning arbetstagarennärav

frånvarande under prövotiden. Enligt min bedömning den tiden inteär är
tillräckligalltid för arbetsgivaren skall kunna bilda sig uppfattningatt en

arbetstagarens förutsättningar för arbetet. Lagen borde därför medgeom
prövotid månader. Dessutom skall prövotiden förlängasartonen av au-

tomatiskt frånvarande.arbetstagarennär är

iJag möjligheterna till provanställning har central betydelseattanser en
för företagens benägenhet nyanställa personal. Inte minst hos småföre-att

drar försig omedelbart långtgåendedet åtagandegöratagen attman som
tillsvidareanställning innebär. Det finns därför risk för arbetsgi-atten en

avstår från nyanställningar möjligheterna användaattvare om provan-
ställning inte tillräckliga omfattande. Av det skälet jag angelägenär är om

de reglerna provanställning får så genomslagatt ett stortnya om som
möjligt. Enligt min mening bör det därför inte tillåtet attvara genom
kollektivavtal inskränka till provanställning. Sådana inskränkningarrätten
finns redan i kollektivavtaldel de gäller i dag. I konsekvensen av som
med det sagda jag kollektivavtalen bör upphävas i månden deattanser
innehåller sådana begränsningar.

Avsnitt 14. Saklig för uppsägning,grund avskedande

I utsträckning kan jag ställa mig bakom majoritetens förslag, jagstor men
kan längre arbetstagaren medvetet har signär överattanser man satt

Ävende gäller arbetsplatsen. med det liggande försla-nomier som nu
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på förståelse från arbetsgivarenskommer kraven och arbetskamrater-get
sida i vissa fall kunna det förhållandetöverskugga arbetstagarenatt attnas

skall finnas möjligheter förhar sina skyldigheter sidan. Detsatt att ar-
upprätthålla arbetsplatsen, måstebetsgivaren klara regler och hanatt

ingripa med fasthet misskötsamhet i arbetet. Om arbetstagarenha rätt mot
följer och inte heller beredd omedelbart rättelseinte reglema är att ta

hänvisninguppsägning alltid kunna ske. En till omständigheternamåste en
enskilda fallet kan skapa oklarheter och saklig grund-begreppeti det göra

svårt tillämpa i praktiken.att

framhålla samarbetssvårighetervill också verkligen kan skapaJag all-att
problem på mindre arbetsplats. Det orimligt sådanavarliga är atten

försämra möjligheterna tillproblem skall kunna arbete. Jag villett gott
särskilt verksamhets krav skall vid bedöm-därför betona vägaatt tungt

ningen saklig grund-begreppet.av

Det med mitt bra lagbestämmelsen uppsägning harär synsätt att om
typsituationer därbyggts med uppräkning de uppsägning kan ske.ut en av

föreslagnadock den utfonnningen alltför abstrakt. Lag-Jag ärattanser
bli tillämpabestämmelsen skulle tydligare och lättare med uppräk-att en

fall uppsägningning konkreta där skall kunna ske.av

också utformningenmig den 12 dvs. denJag motreserverar nya av
skall månadsregeln. Enligt min uppfattningbestämmelse börersättasom

inte finnas någon tidsfrist i lagen. Resultatet blir ändådet händelseatt en
tiden går arbetsgivarenförlorar i tyngd ellersägerutan attom upp av-

Så länge aktuellskedar arbetstagaren. händelsen bör den dock kunnaär
åberopas arbetsgivaren någon fonnell tidsgräns i finnslagen. Detutanav

flera exempel på sådan tidsgräns kan leda till direkt stötandeatt en re-
sultzat.

påTurordning uppsägningAvsnitt 17. vid arbetsbristgrund av
återanställningföreträdesrätt tilloch

Enligt min uppfattning bör turordningsreglema slopas. Det bästa lösning-
arbetsgivaren bestämmer vilka skall vidsägasär att ensam somen upp

förarbetsbrist. Arbetsgivaren den verksamheten i dessär som ansvarar
sådana frågor.och har möjlighet Dethelhet hu-störst avgöra är överatt
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skallturordningsfrågomanågot skäl till justsvårtvud att atttaget varase
arbetsgivarens beslutanderätt.frånundantagna

vidtill förhållandenaanledning särskild hänsynfinns detfallI att tavart
sällan ellersårbara och harföretagenmindre företagen. Dede är extra

vik-särskiltlita till. Därför detekonomiskanågraaldrig ärattreserver
finnseffektivt ochorganiserasarbetet kan rätttigt rättattatt person

omstrukturering verksamheten.helt nödvändigefter kanskeplats aven
på bästaorganisera verksamheteninte möjlighetarbetsgivarenOm attges

framtidför bolagets ochallvarliga konsekvenserfå mycketkan detsätt,
orimligtskullemåste läggas ned. Detverksamhetentillleda att vara om

skälet företageffekten. detfick den Jagturordningsreglema attanser av
från turordningsregler-undantagna50 anställda bordefärremed än vara

na.

bli nödvändigt medturordningsreglema skulle det dockslopadeOm man
till skydd för arbetstagarna.bestämmelserkompletterandenågon form av

försäkrings-utvidgatexempelvis bli aktuellt medkunnaskulleDet ett
eftersomvissa nackdelar, denreglering medför dockEn sådanskydd.

kvotregel däremot klar ochinvecklad. Enbli ganskasannolikt skulle är
regel dennegativ tilldärför inte odelattillämpa. Jagenkel är typatt aven

möjligheterArbetsgivaren får ganska godabeslutat.majoriteten harsom
de har korti verksamheten,nyckelpersonerrädda kvar även när an-att

kvo-bestå vid sidanSamtidigt turordningenställningstid. kommer att av
ten.

förhållandenunder alladen beslutade kvotenmening dockEnligt min är
verksamhetens intressetillgodoseOm skall kunnaför liten. av enman

uppgå till tredjedelkvotenpersonalsammansättning måstelämplig aven
femtedel majoriteteninteberörda arbetstagarna,de ansett.en som

ProcedurreglerAvsnitt 19.

organisationerna itill de fackligasamtliga krav varselJag attanser
uppsägningbort. Enavskedande böruppsägning ellersamband med tas

enskildegrad den arbetstagarensavskedande i mycket högeller rörett
uppsägningaravskedanden ochsärskilt påtagligt vidDetta ärrätt. som

därför sig medbör få vändapersonliga Arbetsgivarenskäl.sker ettav
detarbetstagaren. Däremottill berörs, dvs tillvarsel just den är en-som
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ligt min mening omotiverat ha obligatorisk varselskyldighet i för-att en
hållande till den fackliga organisationen. Det får i stället ligga arbets-

själv vända sig till den fackliga organisationentagaren hanatt önskarom
organisationens bistånd.
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ÖhmanIoleservation ledamöterna Monica ochav
Wänman sAke

INLEDNING

Behovet de arbetsrättsliga lagar tillkom under 70-översynav en av som
påtalats många. Någontalet har uppfattning vadav gemensam om som

behöver ändras har inte kunnat spåras. Detta pekar på böröversynatt en
förutsättningslöstmed beskriva erfarenheterna de olika lag-starta att av

reglerna.

Med denna utgångspunkt tillkallade dåvarande arbetsmarknadsminister
Sahlin iMona augusti 1991 kommitté för utredning den arbetsrätts-en av

liga lagstiftningen.

Syftet Sahlin tillsattamed den utredningen analysera erfarenhe-attav var
l970-talets arbetsrättsreformer, beakta de förändringarterna av som se-

dess idan har skett arbetslivet och i samhället dels bakgrundsamt mot av
dels pådetta, med tanke den ökade intemationaliseringen föreslå föränd-

ringar för framtiden. Målsättningen fortsatt demokratiskt arbetslivettvar
med verkligt inflytande för löntagarna och deras fackliga organisatio-ett
ner.

Ett genomgående i direktivendrag undersöka och analysera verk-attvar
ligheten. I fokus för denna hållning fanns hela tiden arbetsmarknadens

och kollektivavtalet regleringsinstrument.parter som

direktiv tilllegat grund för innehållerDe detta betänkandesom upp-
maningar till kommittén undersöka och analysera verkligheten. I stäl-att

beskrivs i direktivenredan den verklighetsbildlet kommittén skasom ar-
utifrån den lämnar sina förslag. Således slåsbeta vidare fastnär utan att

från 70-talet haft effekterlagarna har inte med de-överensstämmersom
syfte. uttryckligenDet gäller anställningsskyddslagen.ras

Kommittén fick tilläggsdirektiv i slutet december 1992. Dessa betonarav
i sammanhangflera betydelsen kollektivavtal metod attav som anpassa
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råda itraditioner förutsättningar kantill de olikartade ochlagregler som
företag.skilda branscher och

till-inte punkt låtit sig påverkasKommittémajoriteten har denna av
förslagsställandet.i utredningsarbetet eller vidläggsdirektiven sigvare

Överhuvudtaget utredningsarbetet präglatsmajoritetens drivahar sätt att
verkligheten. Denna in-uppfattningardirektivens förutbestämda omav

för utredningenförstärkts materialställning har presenterats somav som
frånbeskrivningar udda rättsfall arbetsdomsto-innehållit tendensiösa av

grundar sig på politisk beskriv-Majoritetens ställningstagandenlen. en
verkligheten.beskrivninginte på sakligning och aven

beskrivning verkligheten defå för vårförsökt gehörVi har är attsomav
småbåde ochi huvudsak fungerararbetsrättsliga reglerna stora ar-

förutnyttjasolika möjlighetertill detta debetsplatser. En orsak är som
också bekräf-kollektivavtal. Detta harcentralaträffa både lokala ochatt

företagit.kommittésekretariatetarbetsplatsbesökvid detats som

tidspress ochbedrivande,utredningsarbetetsDirektivens utformning,
förutsätt-har medförttilläggsdirektivenignorerandemajoritetens attav

analyserande kommittéarbete saknats.konstruktivt ochförningarna ett
förslag därför inte kunnat be-haröppningar förEventuella gemensamma

arbetats.

och regeringen beträffandesocialdemokraternaKrisuppgörelsen mellan
genomslag i kommittéarbetet ochinte haft någothar därmedarbetsrätten

samråd i förtroendefulldetaktivt motarbetatdärmed har majoriteten
beträf-genomföra innan förslagi krisuppgörelsen skaanda parternasom

för riksdagen.fande arbetsrätten presenteras

ANSTÄLLNINGSSKYDDSLAGEN

Bakgrund

föregåtts de1974 hade denanställningsskydd infördeslagenNär avom
till dels rättssäker-Bakgrunden lagenäldrelagama.s.k. att avvar man

för-dels villegodtyckliga uppsägningar,ville förhindrahetsskäl att man
i arbetsmarknadspolitiken.arbetslinjenstärka
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Redan före anställningsskyddslagen fanns vissa regler i huvudavtalet
mellan LO och SAF saklig grund för uppsägning och turordningarom
vid uppsägning grund arbetsbrist.av

Erfarenheterna före lagens ikraftträdande visade det de arbetsta-att var
hade någon form arbetshinder, ellergare som de efter mångaav år isom

företag inte längre tillhörde de högproduktivasamma blev uppsagdasom
först det uppstodnär arbetsbrist. När konjunkturen till slut vände detvar
dessa arbetstagare hade varit arbetslösa längst. Det resulteradesom i sin

i de inte fick arbetetur att högkonjunkturennär kom. Förens varje låg-
konjunktur blev långtidsarbetslösa med olika formergruppen arbets-av
hinder ochstörre större.

Lagen från 1974 kritiserades arbetsgivarna alltför stelbent ochav som
hinder nyanställningar.ett Efter omfattandesom mot utredningsarbeteett

genomfördes 1982 lagändring innebar det öppnadesen möjlighe-som att
kollektivavtal anställater att utan arbetstagare på under högstprov sex

månader och för tillfälliga arbetstoppar under sammanlagt högst må-sex
nader under tvåårsperiod. Samtidigt gjordes motivuttalandenen för iatt
vissa angivna fall öka arbetsgivares möjlighet säga anställda påatt upp
grund personliga skäl. De har sedan dess påverkatav arbetsdomstolens
dömande.

Majoritetens ställningstaganden grundas på arbetsgivamas påståenden om
långtgående anställningskyddatt ett hinder förär företagensett och den

offentliga sektorns rationaliseringar. Nu uttryckt nio storföretagsenast av
i skrivelse till kommittén. Det har emellertiden visat sig flerasenare att

undertecknama och ansvariga företagsledareav de angivna företagen
tagit avstånd från innehållet i skrivelsen.

I den allmänna debatten hävdas ofta anställningsskyddet i Sverigeatt är
unikt i förhållande till andra länders. Det finns inget förstöd sådana på-
ståenden i utredning för kommittén. Sverigeen kommerpresenteratssom
först på fjärde plats i utredningens intemationella jämförelse. Våra nor-
diska grannländer har lag eller kollektivavtal regler i huvud-genom som
sak nivåär och innehåll densamma svenska anställnings-samma som
skyddslagen.

Vi följande grundläggande principeratt ianser anställningsskyddslagen
under de 20 år lagen varit i kraftsom kommitsnart fåsom starktatt ett
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stöd i det allmänna rättsmedvetandet i fortsättningenäven måste vara
vägledande för lagstiftningen Arbetstagare eller arbetar ipersoner som-

beroendeförhållande till sin uppdragsgivareett ska omfattas särskiltettav
skydd, eftersom de i fall riskerar bli utlämnade till uppdragsgi-annat att

godtycke. För arbetstagare ska kunna ellervarens att sägasen upp av--
skedas på grund personliga skäl ska arbetsgivaren någorlundaav agera
snabbt och ha saklig grund för sin åtgärd. -

Turordningsprincipen först in-sist ska tillämpas vid uppsägningarut--
på grund arbetsbrist, eftersom den rättvis neutralär det gäl-av närsamt
ler få anställningar. Undantag för anställdaatt med särskild kompe-nya

ska kunna ske grunder förtens närvarande. Arbetsgivarensamma som
måste såsom den ekonomiskt ansvarige för företaget eller förvalt-ytterst
ningen ha hur mångarätt anställdaavgöra det skaatt Arbetsbristvara.
ska därför saklig grund förutgöra uppsägning. Anställnings-anses -
skyddslagens regler ska så enkla möjligt och utfonnade så devara som att
stimulerar arbetsgivaren och den anställde med hjälp sina respek-att av
tive organisationer lösa tvisterde uppstår domstolsförfaranden.utansom
Den enskilde arbetstagaren inteska behöva stå vid tvist med sinensam en
arbetsgivare ska ha reella möjligheter få hjälputan den fackligaatt av or-
ganisation han eller hon tillhör.som

Majoritetens förslag strider dessa principer, bl förslagetmot atta genom
både det gäller ingåendenär och upphörande anställning införav en ett

kontraktsrättsligt under förespeglingsynsätt arbetsgivare ochmer att ar-
betstagare två nästintill jämbördigaär civilrättsliga kontraktspar-numera
ter.

Turordningsregler och saklig grund vid personliga skäl

De föreslagna reglerna för arbetsbristsituationer innebär principenatt om
först in-sist ochöverges arbetsgivargodtycke.ersättsut av

Reglemas utformning medför arbetsgivamas intresse för kommaatt att
avtalsturlistoröverens med de fackliga organisationerna drastisktom

minskar eftersom förslaget dem i fria händersätt välja denstortger att ut
arbetsstyrka får fortsätta arbeta.attsom
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förändringama frikvotföreslagnamöjligt deblirDetta att tregenom -
arbetsuppgifter kanjämförbaraarbetsenhet och i huvudsak20 %, -

motiven tillhelt sidan. Iså skyddkombineras arbetstagarnas sättsatt
kringgåenderisker förskrivningar belyser desaknasförslagen storasom

upphov till.uppsägningsregler förslagenredan generösa som gerav

praktikenarbetsbiistsituationen kommer iiförändringarnaföreslagnaDe
grundvid uppsägningförsvaga anställningsskyddetkraftigtäven att av
sininnebär arbetsgivarna med stödFörslagetpersonliga skäl. rättatt av

organisatoriska förändringar införfördela arbetet kanleda och göraatt
uppsägning påreglernaarbetsbristuppsägningarförestånde sätter omsom

personliga helt spel.skälgrund urav

grundernaförtydligandenskärpningar ochvarpå förslagen tillDet sätt av
majoriteten ställt sigpersonliga skäl beskrivs ochför uppsägning somav

fö-uppfattning hurtill auktoritäråtergånginnebärbakom omen meren
ska drivas.offentlig verksamhetochretag

möjligheter efter be-ökadearbetsgivamasbeträffandeFörslagen att eget
bortanställdauppsägningarbeslutastämmande är ett stort stegavom

arbetsliv.demokratisktfrån vägen mot ett mer

Arbetstagarbegreppet

skyddslagstiftning begreppetför karaktärenbetydelse ärAv stor ar-som
Sam-tvingande.behålls begreppetmajoritetens förslagIbetstagare. som

avtalsförhållande be-avsikt med skatidigt ettatt parternas varaanges
för-sådantinte starka skäl talarför bedömningenstämmande mot ettom

instrument.tvingandeurholkas lagenhållande. Därmed som

innebärarbetstagareavgränsning begreppetMajoritetens stora avstegav
Förslagetgäller inom arbetsrätten.från principerde ett stortgersom nu

till-F-skattesedeln. Den harkonstruktion,skatterättsligförförsteg en
ska skatteav-tvåvilken kontrahenterkommit för göraavgöraatt somav

situation.i vissdrag en

kringgå sina skyl-och viljaarbetsgivamas möjligheterFörslaget ökar att
anställningssituationtypiskarbetsgivare idigheter attgenom ensom
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kräva den presumtiva arbetstagaren istället förser sig med F-skatte-att en
sedel.

Vidare innebär majoritetens förslag den presumtion för anställ-att ett
ningsförhållande gäller vid bedömningen, någon arbets-ärsom nu av om

eller ej, bort.tagare tas

Konsekvenserna dessa åtgärder blir kretsen arbetstagare minskarattav
och färre kommer omfattas det skydd gäller föratt attpersoner av som
arbetstagare deras arbetssituation i praktiken inte förändrats.trots att

Tidsbegränsade anställningar

Majoritetens förslag öka möjligheten tillfälligt anställa vidatt att personer
arbetstoppar grundar sig inte på några undersökningar eventuellaav
problem med nuvarande regler. Vid de arbetsplatsbesök kommitté-som
sekretariatet företagit framkom inte någon entydig bild behovetav av en
sådan här förändring.

Denna utökade möjlighet till anställning vid arbetstoppar tillsammans med
regeringens förslag uthyrning arbetskraft kommer drastisktettom av

minska arbetsgivamas vilja och intressesätt i första handatt använ-attav
da tillsvidare anställningar.

Övergång företagav

I frågadenna ingår vi i majoriteten och vi vill här bara några ytterli-ge
synpunkter på vårt ställningstagande.gare

Frågan övergång företag har helt nyligen behandlats riksdagen iom av av
samband med godkärmandet EES-avtalet. Riksdagens ställningstagandeav
grundades på nuvarande arbetsrättsliga lagar.

Med hänsyn till frågan övergång företag berör centrala delaratt om av av
medbestämmandelagen Sveriges ställningstagande för den svenskasamt att
kollektivavtalsmodellen inför medlernsskapsförhandlingama med EG an-

vi överväganden kring övergång företag ska behandlas i be-attser av
tänkandet från kommittén behandlar medbestärnmandelagen.som
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deltidsarbetslöshetDeltidsarbete och

kommittéendiskuterades itidigt stadiumDeltidsfrågoma ett upp-som
kommittén i uppdragtilläggsdirektivenmärksammades i att un-som gav

tillför deltidsanställdainföras företrädesrättdet bordedersöka enom
kommittén gjort harEnligt bedömningarheltidsarbeten. deledigblivna

sigsjälva önskar. Detarbetstid de200 000 kortare rörcirka änpersoner
vuxitefter det deras barnkvinnordelentill allra största att uppom som

till heltidsarbete.övergåönskar

anställningama deltidsarbe-delenbranscher denmångaInom störreär av
deltidsarbetede anställda har önskatDelvis dettaberor att menten.

arbetsgiva-deltidsanställdaockså arbetstagaredetdelvis beror att ur
arbetskraftsreserv.fungerarsynpunkt som enrens

situationi mycket osäkerlåg lön, hamnarofta harkvinnor,Dessa ensom
på sitt deltidsarbete.sig helt självständigtförsörjaofta svårtoch har att

till grund för sittmajoriteten lagtbeskrivning verklighetenDen somav
och avtalsbe-opimistisk. rekomendationeralltför Deställningstagande är

deltidsanställdainte tillräckligt klara för destämmelser ärnämns attsom
motsträvig arbetsgivare.demnågonska ha gentemotnytta av en

majoritetfrån kommitténsvi till skillnadbakgrunddennaMot attanser
förheltidsanställningarföreträdesrätt tilltillföras regellagen bör omen

deltidsanställda.

Övriga förslag

intefinner vi detmajoritetens förslagMed vår helhetssynhänsyn till
övriga för-vår inställning tillredovisa skälen föri detaljmeningsfullt att

för-majoritetensvi inte delarvilka punkteriställetVi härslag. anger
övrigt.islag

FörhållandetMånadsregelnProvanställningarbetstidBeräkning av ---
Procedurreglemaavtalsrättallmänanställningsskyddslagen ochmellan -

BrottmålsdomarsPrekriptionsreglemaSanktionsreglema rättsver----
arbetstvister.ikan
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MEDBESTÄMMANDELAGEN

Förhandlings- i 38-40och vetorättsreglerna §§

föreslårMajoriteten dessa bestämmelser avskaffas. delarVi inte dennaatt
uppfattning följande skäl. införandetBakgrunden till 38-40 §§av av var

diskussioner arbetstagarbegreppet kringgåendede och detom av som
fördes i arbetsrättskommitténs betänkande SOU 19751.

denna punkt undersökning såvälTrots den praktiskanoggrannen av
verkligheten arbetsdomstolens kommitténdomar har inte funnit nå-som

för bestämmelserna missbrukas ineffektiva.stöd eller Majorite-ärattgot
också anpassningenanför till EGs regler skäl för avskaffaten attsom

vetoreglema.

Reglemas inverkan den ekonomiska brottsligheten svårär mätaatt
preventiva eftersträvas.eftersom det den verkan De har emeller-är som

haft betydelse för saneringen företagtid avgörande oseriösa inomen av
byggbranschen.bl a

Vetoreglemas betydelse för upprätthålla offentligrättsliga lagar,att ar-
intebetstidslagen och arbetsmiljölagen, påverkas några EG-reglerav

bådeeftersom svenska och utländska företag tvingade följa dessaär att
regler. Det möjligt finna konstruktiva lösningar för i förhållan-är att att

EG-reglema behållade till vetorättsreglema med inriktningsamma som
idag politiska viljan finns.de har bara den

avskaffande framstår särskiltEtt allvarligt, eftersomvetorättenav som
skulle ske samtidigt arbetstagarbegreppet enligt för-det majoritetenssom

slag skulle inskränkas och samtidigt regeringen föreslår uthyrningattsom
arbetskraft släpps helt fri.av

familjeföretag.Blockad mot

fråga såsom framgår förDenna betänkandet löst hela den delär av ar-
omfattas LO SAF.betsmarknaden huvudavtalet mellan och Desom av

förbund inom LO inte omfattasenda detta avtal Sv Byggnads-ärsom av
arbetareförbundet, Sv Målareförbundet Sv Transportarbetareför-och

för förbundsUtmärkande dessa verksamhetsområdenbundet. detär att
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varierandeföretag med mycket antalmånga mindreförekommerdär an-
ställda.

underlag för sitt påståendenågot konkretinte framlagtMajoriteten har att
någrabranscher skulleenmansföretag inom dessablockad utgöramot

normalt inteförekommerBlockader detta slagproblem. motstörre av
blockader förekommernågra anställda. Dealdrig harföretag somsom

regelmässigt företag, visserligengälleranställdaföretag utan sommot
tillblockadtillfället, och haranställda vidnågrainte har an-men som av

områden förvissa sigska kunnaarbetskraft. Om förbunden dessaställd
kollektivavtal deskyddasmedlemmaralla deras när tar en an-att avom

också företag brukarkollektivavtal medde harkrävs detställning att som
också bakgrund de riks-förslagMajoritetens skaanställda.ha mot avses

företag införsförbud blockad därkräverdagsmotioner att mot avsom
fackligt ansluten.anställdingen är

omfattad principvant allmäntsedan 1930-taletSverige har det ändaI en
skyl-lagstiftning regleraingripa och medsamhället inte ska närmareatt

kollektivavtalsreglerade förhållanden.i ickefredspliktdigheten iaktaatt

majoritetens förslag blockaderframstårbakgrundMot denna motmot
därför principiella skälmärkligt. Vi kanmycketenmansföretag avsom

del.förslag i dennamajoritetensinte biträda

SAMMANFATTNING

vi på lång rad punkter harframgårvår reservationAv motatt ma-enen
innebär allvarliga in-Majoritetens förslagjoriteten avvikande mening.

arbetsmarkna-individen etableratsförskränkningar i det skydd som
för-starktinnebärdelarna i förslagencentralaDeden. sammantagna en

förstärkt ställningochenskilde arbetstagarenställning för densvagad en
arbetsgivarparten.starkaredanför den

förslag inte kanvi dettavi framförttill vadMed hänsyn attovan anser
för lagstiftning.till grundligga
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Särskilda yttranden

BergströmHaraldledamotenSärskilt yttrande av
kds

Anställningsavtal

skallanställningsavtalet do-förslagi 8 § frambetänkandet försI attom
arbetsgivare.ochskriftligt mellan arbetstagarekumenteras

undanröjai avsiktviktigt dokumentmening detEnligt min är attett
står naturligtvisenskilda Detmissförstånd mellan deframtida paxtema.

tilläggsanvisningarini dokumentetarbetsgivare fritt utövervarje taatt
anställningsförhållandet.förbetydelsekanangivnade i lagen vara avsom

in behov särskildskrivasi avtalet kanexempel kanSom nämnas att avett
praxis iallergi. Vidare företagetspå grundför luftreningutrustning av

går till.drogproblemhjälp medspeciella frågor hurt.ex.

Saklig grund

frågorna rörandegång framgick tidigtUnder utredningsarbetets att upp-
lösa.betydande svårighetersida inrymdearbetsgivarenssägning från att

sakligtskallbeskedmycket kortfattadegamla lagregelnsDen vara gmn-
ifråga-avsikter iblandså lagstiftarensåren uttolkatsdad har attgenom

satts.

10 § grund föri godbetänkandets förslagmin meningEnligt utgör en ny
skriftliga anställningsavta-tydligare avgränsning detlagstiftning med av

arbetsgivare.såväl arbetstagarerättigheter och skyldigheter förlets som
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Uppdelningen i olika punkter förutsägbarhetstörre hur enskiltger en ett
fall bör bedömas.

Punkt angående1 uppsägning vid arbetsbrist, innehåller, saklig grundnär
konstaterad, detaljfrågorär berörande förhandlingsrättett ochpar tur-

ordningsregler jag vill återkomma till.

Punkterna 2-5 jämte förklaringar omplaceringsskyldighetensamt anser
jag förstärkning den enskildesutgör trygghet isammantaget en av an-
ställningen.

Turordningsreglerna

I betänkandets 24-28 §§ föreslås delvis turordningsregler vidnya upp-
påsägning grund arbetsbrist.av

Förhandlingar

En viktig huvudregel betonas i 24 § nämligen i förhandlingar mellanatt
de lokala arbetstagarpartema och arbetsgivaren bör avtal träffas hurom
övertalighetsproblemen skall lösas. förDet mig mycket viktigtär be-att

förutsättningarna för denna förhandling inte skall bindastona att av en
regel den fömuftets regelän både arbetstagaresäger ochannan attsom

arbetsgivare önskar livskraftigt företag efter neddragningett en genom-
förd med möjliga rättvisa för allastörsta parter.

I särskild reservation vill jag lägga lagligaden till just dessarättenen
Ävenförhandlingar lokalade det inte finns någonnågraparterna. om

fackligt engagerad arbetstagare och heller någon fackklubb eller mot-
svarande bör arbetstagarna ha laglig i sin krets förhandlarerätt att utse
eller uppdraget någon utomstående. Den eventuella kostnaden skallge
de själva då naturligtvis stå för. Naturligtvis finns alltid möjligheten deatt
organiserar sig fackligt och därmed löser frågan uifrån kommandeom
stöd.
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förhandlingar misslyckasOm

26 §§ angi-finns 25 och medförhandlingar leder till resultatinteOm
turordningen skall genomföras.hurvande

nyckelper-välja kvotarbetsgivarensstadgande26 § rätt att ut en avom
utstrikta regel sist in förstturordningensundanta dessasoner och är

punkt.nöjd medjag inte en

på kvotregel började form föreslog jagtankarnatidigtRedan när ta atten
till den skillnad finns i demed hänsynuformasregeln borde tagen som

dejämförelse medsmå behov iföretagens större.

följande.konstruktionnågot annorlundaför ärMina argument en

förstaFör det
lösning för turord-funktionviktig26 § har utöveratt, att ange enen

genomföra för-lokalatryck deocksåningen, utöva attparternaett
15 lämpligjagdenna funktionenligt 24 För ärhandlingar attmenar

liten.turordningskretsenpå bådapåtryckningsmedeF ärnärpartersom

andraFör det
arbetsgivarenalltid disponerastvåRegeln ävensäger omatt avpersoner

mig viktigttio anställda. förmindre Dethar värnaföretaget ärän att om
arbetsbristkänslighet vid situation där skallsmå företagensde större en

hanteras.

För det tredje
likartade uppgif-medarbetstagarestorlek denMed stigande grupp av

nyckel-minskar känsligheten förskall skeinom uppsägningenvilkenter
innebär, mening, kvoten bordeenligt minDetantal. att varapersonemas

1020 kvot vidbörjanglidande skala därutformad är procent casom en
Därefter bör100 arbetstagare.nå 10 vidförarbetstagare procentatt ca

l10.den vara

följerkvottabe1lgrundtanke kanMed detta utse somensom

i kvotenArbetstagareAntal arbetstagare
2 arbetstagare2-13 arbetstagare
3 arbetstagare14-18 arbetstagare
4 arbetstagarearbetstagare19-25

arbetstagare526-31 arbetstagare
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32-39 arbetstagare arbetstagare
40-47 arbetstagare arbetstagare
48-57 arbetstagare arbetstagare
58-71 arbetstagare 9 arbetstagare
72-100 arbetstagare 10 arbetstagare
101-110 arbetstagare 11 arbetstagare
11 1-120 arbetstagare 12 arbetstagare

OSV.

Enligt min mening denna konstruktion mjukare anpassning tillger en
båda krav goda förutsättningar för företagets fortsattaparternas verk-
samhet och arbetstagamas krav turordning där hänsyn tillstoren tas
anställningstidens längd hos den enskilde.

Låt mig dock gång påminnaännu huvudregeln problemenäratten attom
vid övertalighet bör lösas förhandlingar.genom
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mSonja RemboledamotenSärskilt yttrande av

bre-få till ståndmöjligtvaritinte har ännudetbeklagligtDet att enär att
LASanställningsskyddiändringar Lagenför demajoritetdare somom

föreslår.majoritetkommitténs

gällerlagstiftningåstadkommaförändringarnamedSyftet är att somen
företa-anställningar ochfrämjararbetsmarknaden ochhelalika som

klargöra arbetstaga-ordning och redaskaparReglerna attgande. genom
De harskyldigheter.rättigheter ochömsesidigaarbetsgivaresochres

ismå arbetsplatsersåvälsig väl förde lämparsåuforrnats storaatt som
för-tillmedverkaförutsesDe kanoffentlig sektor.såväl privat ensom
påförhållandentillanpassningsfömiågaochomställnings-bättrad ar-nya

till så-Hänsynanställningar.därmed tillochbetsmarknaden tastryggare
beroendeandrapatienter ochkunder, ärarbetskamraterväl avsomsom

föreslås fåpreskriptionsreglerSanktions- ochutförs.arbetedet ensom
utfomming.rimligmer

föreningsrättenhävdandestarkaremedförförslagUtredningens ett ge-av
fackligalokalaenskilda arbetstagares,förstärkningviss orga-avennom

ochställning. Arbetstagareminoritetsorganisationersochnisationers ar-
posi-starkarenågotkollektivavtalomfattasintebetsgivare ges enavsom

fråganlösabättremöjligt påvarit sättinte hartion, det ettattäven om
imedlemmarinteför anställdagiltighet ärkollektivavtalets ensomom

organisationer.i konkurrerandemedlemmarellerorganisation,facklig är

ochomfattandelagstiftningenUtredningsarbetet har visat är ytterstatt
också tyd-Det hararbetstagare.arbetsgivareför såvälsvårhanterad som

arbets-på svenskaråder densituationkompliceradevisat på denligt som
kollektiv-omfattandemedparallellttillämpasskalllagenmarknaden, där

till för-Möjligheternaregler.utsträckning lagensiavtal ersätterstorsom
Även med debegränsade.för nuvarande laginom ärenklingar ramen

förbliregelverketföreslår kommerutredningenförändringar attsom
svårhanterat.ochkomplicerat

omfattandeståndmöjligt få tillvaritintedetTyvärr har ge-att meren
ekonomi ochnuvarande lagendeneffekternanomlysning pro-avav

på arbets-mellanrelationernapåhellerliksom inteduktivitet, parterna
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marknaden och den enskilde arbetstagarens och arbetsgivarens ställning.
Den praxis har utvecklats och den breda erfarenhetsom som represente-

i kommittén dock fullgott underlag för kommitténsras slutsatser.ger

Det har inte heller varit möjligt få till stånd diskussioner och förslagatt
på andra områden deän uttryckligen omfattas direktiven. Såledessom av
har frågor rörande flera grundläggande regler och förhållanden inte

diskuterats.närmare Dit räknas eventuell utvidgning undantagskret-en av
den praxis för informella skadestånd utvecklats liksom frågorsen, som

rörande perrnitteringsregler Inte heller har Arbetsdomstolenetc. och dess
framtida roll tagits till behandling. Jag utgår ifrån dessa frågorupp att
kommer behandlas i andra sammanhang.att

Det min uppfattningär det föreliggande förslagetatt under-utgör ett gott
lag för påbörja omarbetning lagstifmingen.att I särskilden av en reser-
vation har jag dessutom framfört yrkanden förändringar. Sam-egna om

leder dessa förslag till klara förbättringar.mantaget I förlängningen an-
jag det bör inteövervägas lagarnaatt arbetsmarknadenser bordeom

överarbetas i sin helhet och sammanföras i särskild balk.en

Turordning vid påuppsägning grund arbetsbristav

Nuvarande regler den turordning skall galla mellan arbetstagarnaom som
vid uppsägning grund arbetsbrist har tillkommit huvudsakligen medav
tanke arbetsförhållandena arbetsplatserstörre med relativt enhetliga
arbetsuppgifter.

På dagens betydligt varierade arbetsmarknad skapar reglerna stelhe-mer
försvåraroch omställning till förändradter verklighet. Särskilt har deen

visat sig illa anpassade för förhållandena de mindre arbetsplatserna
inom såväl privat offentlig sektor. Detta inte det övergripan-som gagnar
de intresset väl fungerande arbetsmarknad.av en

Det kan också ifrågasättas reglerna verkligen har lett till den anställ-om
ningstrygghet för äldre arbetstagare förutsatts. Det antalsom stora ar-
betstagare årligen förtidspensioneras, oberoende konjunkturer,som av
talar språk.ett annat
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påexempelarbetsmarknadensvårigheterdagensminst attInte ger
utveck-konkurrenskraft ochendast kan skapasverklig trygghet genom

lingsförrnåga.

fö-svårigheterframgått vilkadet klartutredningsarbetet harUnder som
fastställandeförobjektiva kriterierfastslåförsökareligger tur-avatt

redanuppenbaraSvårighetemadriftsinskränkningar.vidordningen var
tillämpats.hartid lagenbekräftats under denoch hartillkomstvid lagens

fått någon efter-hellerut har intesist in-försthuvudregelLagens om
länder.följd i andra

dynamiskfördet gårillusiondetmin meningEnligt är att attatt tro enen
olika arbets-mellanförhållandenvarierandestarktmedarbetsmarknad

kriterier för hurobjektivasånågotskalllag närstiftaplatser gesomen
arbetsgivarensdetskall ske. Jagpersonalneddragning äratt na-anseren

sammansättning iarbetsstyrkansbestämmaodeladeturliga och attansvar
uppgiftnaturligaorganisationemas ärfackligasituationer. De attolika

intresseockså in derasdärvidochintresse vägamedlemmarsallabevaka
torde detallmänhetarbetsplats. Iochfungerandeväl varatryggav en

uppfattning vilkatillframlokalt kommamöjligt ar-omgemensamatt en
fackligdet inteanställning. Däremotfå fortsatt ärkanbetstagare ensom

åligga denoch kanendast börsigiklädauppgift somettatt ansvar som
arbetsgivaransvaret.bärahar att

till före-därför intebordedriftsinskränkningar görasvidTurordningen
arbetsbristpå grunduppsägningarskalllagstiftning. Däremotmål för av

arbetstagareäldretrygghetekonomiskagrundade. Densakligt somvara
reforrnerad,förskapas inomkan bättrepåräknaskall kunna enramen

arbetslöshetsförsäkring.allmän

få förutredningen gehörmöjligt ivaritinteemellertidharDet en meratt
huvuddra-mig tillanslutitdärförharturordningen. Jagrealistisk syn

obetydligtinteföreslås. Dessaförändringar utrymmei de ettgersomgen
driftsinskränkningar.vidordningfungerandeför bättreen

angående 39§ibeloppenSärskilt yttrande

höjda skade-i formföreslåsanställningsskyddförstärktaDet avsom
lagstridigthaftsidaarbetsgivaresfrånvid åtgärderståndsbelopp somen
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eller diskriminerande syfte måste i relation till de skadeståndsättas som
utdöms vid brott.andra Det kan inte allmänt intresseettanses vara att
brott de arbetsrättsliga lagarna bedöms hårdare andra brottmot än av

eller likartad svårighetsgrad.samma
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Särskilt yttrande sakkunniga Tore Andersson,av
Roland Bergkvist, Thomas Kihlberg Knutoch
Rexed

Allmänt

lagstiftningsreformen 1970-taletUnder den arbetsrättsliga deltog före-
för LO, TCO SACOträdare de centralorganisationema och i reform-tre

frågorarbetet. I många det organisationerna den drivandevar som var
kraften.

Reformen medförde de enskilda arbetstagarnas och de fackliga organi-att
i förhållande arbetsgivarna,sationemas ställning stärktes till innansom

arbetsrättsreformen i mycket utsträckning själva bestämde för-överstor
fackligahållandena på arbetsplatserna. De organisationerna och förtroen-

lagstiftningen aktiv bevakningendemännen fick den roll inyagenom en
arbetstagarnas rättigheter.av

år förhållandena i arbetslivet förändrats, detUnder har och harsenare
från olika håll inom fackliga organisationer kommit krav från kongresser

också från medlemshåll, för-och andra beslutsorgan, liksom enskilt om
i frågaändringar i lagstiftningen. Det har allmänhet inte varit kravom

några förändringar,grundläggande på anpassningar till ti-utan snarare
dens krav och förhållanden. Behovet sådan anpassning har blivitavnya

lågkonjunktur pågåendesärskilt tydligt i nuvarande och den omstruktu-
reringen den offentliga sektorn och arbetslivet i övrigt.av

lika-vid tillkomsten den nuvarande anställningsskyddslagen ochRedan av
fun-beträffande krav förändringar lagen har det delvisså senare av

finns fortfarande, olikheter i mellan våra olika organi-ochnits, synsätten
sationer. Dessa skillnader har dock aldrig gällt de grundläggande princi-

fortfarandeför anställningsskyddet. l-lär viärperna synen ense.

Utredningens direktiv det på vilket kommittéarbetet bedrivitsoch harsätt
medfört företrädare förvi arbetstagarnas intressen måsthar haratt som

försvarahela vår kraft till de grundprinciper viägna är överensatt som
och hotade, istället för kunna föra konstruktiva diskus-är attsomom nu



996 Särskilda yttranden; Andersson, R. Bergkvist, Kihlberg Rexed SOU 199332

sioner erforderliga förbättringar i lagstiftningen. Utifrån andra förut-om
sättningar de hittills varitän rådande under kommittéarbetet visom är
beredda diskutera förändringar den lagstiftning tillkomatt underav som
70-talet.

Många majoritetens förslag för sig, framför allttagna närav var men
dom helhet, kommer enligt vår bestämda uppfattningserman som en att

medföra försämringar den enskilde arbetstagarens anställnings-stora av
skydd. Detta vad direktiven förespråkarär tvärtemot ifråga indivi-om

rättigheterdens i anställningsförhållandet.

Utmärkande för kommittéarbetet från majoritetens sida lhar också varit
ifrågasättandet de fackliga organisationemas möjligheter detav sättatt

idagsker företräda sina medlemmar. Tilläggsdirektivets skrivningarsom
den speciella rollen för arbetsmarknadens och värdet kol-om parter av

lektivavtalsreglering har i mycket liten omfattning beaktats majorite-av
ten.

Mot denna bakgrund har vi valt i särskilt yttrandeatt ett gemensamt ut-
vårttrycka försvar för arbetstagarnas grundläggande trygghet i anställ-

ningsförhållandet, och vår inställning till huvudpunktema igemensamma
kommitténs förslag. Yttrandet innehåller också synpunkter på några för-
slag måhända mindre betydelse,är vi ändåsom ärav men som ense om

avvisa. På några punkter vi särskilda yttrandenatt vi inte allaavger som
står bakom.

Arbetstagabegreppet avsnitt 9

Vi arbetstagarbegreppet ska helt tvingandeatt fortsätt-ianser ävenvara
ningen. Arbetsgivaren har i anställningssiruationen och kanövertag,ett

villkor för ingå avtal kräva den arbetspresterande skaattsom att parten
avstå från anspråk anställning.göra I rättsförhållande iatt etten som
realiteten innebär den arbetspresterande ska ingå eller har in-att parten
gått anställningsavtal ska arbetstagaren inte i något lägeett kunna förrnås

med giltig verkan avtala bort sitt arbetsrättsliga skydd.att

Vad har kallat sitt rättsförhållande ska således enligt vår meningparterna
inte tillmätas någon avgörande betydelse, endast betraktasutan som en av
flera tolkningsgrunder.
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har åbero-arbetspresterandeKommittémajoriteten partattmenar om en
ska eller hon iuppbördslagen hanF-skattebevis iett nor-pat som avses

F-skattebevis utfärdas skat-arbetstagare.inte betraktasmalfallet avsom
någon arbetsrättsliguppgiftinte tillDenna hartemyndigheten. göraatt

Syftet med F-nödvändiga kompetensen.inte heller denprövning, och har
för inbetal-entydigtskattebevis endast avgöraär att vem som ansvarar

kommer förekommaarbetsgivaravgifter. Detochkällskatterningen attav
A-skattekort. F-F-skattebevis företagare medochmedbåde arbetstagare

betydelse.någon avgörandetillmätasdärför inte hellerskattebeviset kan

arbetspresterandedensvårtdå det ärfallI de avgöraär partenatt ar-om
vår mening ienligteller honföretagare ska han ävenellerbetstagare

arbetstagare.fortsättningen varaanses

anställningstid avsnitt 11Beräkning av

för tillgodoräk-reglernaanledning ändradet saknasVi attatt nuanser
mycketändring väcktesFörslagetanställningstid.nande ett sentomav

otillräckligt analyse-och konsekvensernakommitténs arbete ärstadium i
anställningstid i tidigaretillgodoräknandefråganHelarade. an-avom

kommandei detövervägandenai samband medställningar bör tas upp
elleruppdelning företagbolagisering och ökadhuvudbetänkandet avom

i flera juridiskaverksamheteroffentliga personer.

tillgodoräknabegränsningvill införaallt rättenOm atttrots avenman
hän-arbetsgivarenanställningstid hosallanställningstid börtidigare som

pågå-tio år innan detmindreavslutadesanställningför sig till änsomen
få tillgodoräknas.påbörjades,anställningsförhållandetende

gällande regleranledning ändrafinns någondet inteVi attatt nuanser
tjänstledighet.anställningstid undertillgodoräknande avom

avsnitt 12provanställninganställningTidsbegränsad och

enskildmedmöjlighetintearbetsgivaren börVi att ar-att engesanser
månader.provanställninglängreöverenskomma änbetstagare sexom

förlängningenautomatiskaden föreslagnavi godtakanDäremot av
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provanställningsperioden den anställde varit frånvarandenär under pe-
rioden.

Vi lagstiftaren ska avstå från ha synpunkteratt huranser att parterna
ska utforma sina kollektivavtal. Lagbestämmelsen helt dispositiv.är I
detta ligger arbetsmarknadens ska helt friaatt kol-parter attvara genom
lektivavtal fylla eller kompletteraersätta, lagreglema.ut

frånUppsägning arbetsgivarens sida, avskedande avsnitt 14

Vi intedelar kommitténs uppfattning kraven på saklig förgrundatt upp-
sägning på grund personliga skäl allmänt för högt. Tvärtomav sett satts

vi den praxis utvecklats i rättstillämpningenatt varit nyanseradanser som
och välavvägd. Vi därför ingen anledning ändra lagtexten. Kom-ser att
mitténs arbete borde ha inriktats lämpliga uttalanden ochatt genom
preciseringar förtydliga nuvarande rättspraxis.

I huvudsak delar vi kommitténs grundsyn det gäller inställningennär till
brott, förseelser och misskötsel. Det gäller särskilt i de fall då arbetstaga-

medvetet sigsätter har utformatsöver arbetsgivareren normer som av
arbetstagareoch Vi dock denna grundsyn välgemensamt. attanser mot-

den gällande rättstillämpningen, och de problem kansvaras av att som
uppkomma istället hänger med arbetsgivare inte alltid hante-attsamman

problem arbetsplatsen tillräckligt resolut och entydigt, ochrar att ar-
betsgivaren inte tillräckligt tydligt klargjort vilka regler gällersom
arbetsplatsen. Vi också kommittén understryker kravetnoterar att att
arbetsgivaren i fall misskötsel omedelbart klarar vad hänt ochav ut som

arbetstagaren felat, påtalar beteendet inteatt, kan godtas.om att

Kommittén betonar enligt vår uppfattning alltför starkt vikten attav ar-
betstagaren åtnjuter arbetsgivarens fulla förtroende. Visserligen detär
självklart det bör råda förtroendefull relation på arbetsplatserna,att en

brister i denna relation bör inte det allmänna kommitténsättmen ger
uttryck för alltför vidväga bedömningen det föreliggertungt sak-av om
lig förgrund uppsägning. Enligt vårt samtidigtsynsätt brott i tjänsten,är
brott tjänsten under vissa omständigheter, eller kommersiellutom illojali-

exempel beteenden allvarligt måstetet rubba förtroendetsom anses
mellan arbetsgivare och arbetstagare, framför allt det gäller arbetstagare

för offentlig myndighetsutövning. I många andra fall för-som svarar är
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troendebegreppet alltför subjektivt för kunna läggas till grund föratt
rättstillämpningen. I dessa fall bör uppsägning inte kunna komma ifråga

den situationän uppkommitannat uppenbart ohållbar,ärom ochsom
förrän arbetsgivaren alla andrauttömt möjligheter komma till rättaatt
med situationen.

Vi delar ordförandens uppfattning beträffande brottrnålsdomars rättsver-
kan i arbetstvister så den kommit till uttryck i hans reservation.som

Anställningsskyddslagen och allmän avtalsrätt avsnitt 15

Vi nödvändig förutsättning föratt arbetsgivarenanser skaen kunna fåatt
anställningsavtal ogiltigförklarat påett grund omständigheter hän-av som

för sig till avtalets tillkomst det frågaär allvarligaär brister.att Detom
bör förarbetena framgå det frågaär villkorav att inteom ett ärom som
uppfyllt, så måste villkoret skäligt, ha varit tydligt uttalat ochvara vara

väsentlig betydelse för det arbete ska utföras.av som

Vi den vill ifrågasättaatt giltigt anställningsavtalanser som ettom
kommit till stånd ska detta inom tvågöra månader från det avtalet in-att
gicks.

I lagtexten bör i och med giltigt anställningsavtalatt ingåttsanges att ett
så ska anställningsskyddslagens bestämmelser gälla fullt Vi avvisar så-ut.
ledes tanken på arbetsgivaren skulle kurmaatt häva giltigt anställnings-ett
avtal med omedelbar verkan. Anställningsskyddslagens regler bör tilläm-

på alla tvister anställningsskydd,pas detta grundar sigom påoavsett om
lag eller avtal.

Vi det inte finns anledningatt införa någraanser möjligheteratt förnya
arbetsgivaren frigöra sig från avtal tidsbegränsadatt anställning,ett om

dagens regler tillfyllestutan är ochatt de fungerar bra. Arbetsgivarenatt
har redan tidsbegränsningen bestämt anställningensgenom varaktighet,

ioch gengäld bör arbetstagaren kunna räkna med anställningen skaatt
bestå under hela den avtalade perioden.
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påTurordning vid uppsägning grund arbetsbrist ochav
återanställningföreträdesrätt till avsnitt 17

Vi intekan godta kommitténs förslag. Kommittén detöverger synsätt sorn
tillligger grund för nuvarande lagstiftning, d förhållandet mellanattv s

arbetsgivare och arbetstagare måste präglas helhetssyn och ettav en so-
cialt och arbetsgivaren kan hasynsätt, övergripandesägasatt ett ansvar
för de anställda. Detta blir starkare längre tid anställningen haansvar
pågått, och inte påverkasska hur arbetsgivaren väljer organiseraattav
sin verksamhet. Kommittén föreslår införande begrepp för be-av nya
stämmandet turordningskretsama helt innebörd dagensänav av en annan

finnsbegrepp. Det därför fog för denna punkt talaatt ett system-om
skifte.

Vi delar dock kommitténs uppfattning turordningen normalt ska fast-att
ställas kollektivavtal mellan En alternativ lagregel börgenom partema.
därför utformas så den underlättar för nå fram tillatt parterna att en
uppgörelse. Arbetsgivaren måste också ha intresse träffa kollek-att ettav
tivavtal med sin Lagreglema får därför inte arbetsgivarenmotpart. ge
möjlighet utforma turordning tillgodoser hans intressen.att ensam en som
De kommittén föreslagna turordningsreglema därför inte förenligtärav

syftetmed med den portalparagraf kollektivavtalsuppgörelserom som
den själv föreslår.

Kommittén föreslår indelningen i turordningskretsar ska bygga påatt ar-
betsenheter, inomoch dessa arbetstagare med i huvudsakgrupper av
jämförbara arbetsuppgifter. Arbetsgivaren emellertid huravgör ensam

villhan organisera sin verksamhet fördelaoch arbetsuppgifterna bland ce
anställda. råderHan således själv de förhållanden enligt kom-över som
mitténs förslag ska indelningen i turordningskretsar. Arbetstagar-avgöra

kommer inte kunna få dessa beslut rättsligt prövade. Det endaattna sorr.
skulle gå arbetsgivarens beslut indelning i turord-prövaatt vore om om
ningskretsar hans beslut arbetsorganisation och arbetsför-motsvarar om
delning. Arbetsgivaren också inom vilka arbets-avgör ensam grupper av

imed huvudsak jämförbara arbetsuppgifter det råder arbets-tagare som
brist.

Arbetsgivaren kommer normalt inte behöva utnyttja frikvoten föratt
specialister, eftersom dessa har särskilda arbetsuppgifter och kommer att

turordningskrets. Han behöver inte hellerutgöra undantaen egen perso-
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anställningstid eftersom inte hotaslång dessa uppsägning. Detmed avner
enligt vår mening kvotens enda syftedärmed uppenbart är göraär att att

behållamöjligt för arbetsgivaren efter godtycke meddet att eget personer
anställningstid för istället med längre anställ-kort sägaatt upp personer

ningstid.

innebär kommitténs förslag arbetsgivaren får kraftigtSammantaget att ett
vilka vidinflytande arbetstagare ska arbetsbrist.ökat sägasöver som upp

klart de reglerna drastiskt ökar riskerna förför heltDet är att nyaoss
förfaranden från arbetsgivarens sida. Inom delarmanipulativa stora av

turordningskretsamaarbetsmarknaden kommer tendera bli små,att att
alltid få tvåförslaget arbetsgivaren ska undantaoch kommeratt personer

arbetsgivaren fri uppsägningsrätt.många fall kunna Därmediatt ge en
förpå saklig grund uppsägning, och arbetstagarnas skyddurholkas kravet

förhållanden försämras.på grund personligauppsägningmot av

förväntas medföra utslagningen äldre arbetstagareFörslaget kan att av
arbetsförmåga Långtidsarbetslöshetenmed nedsatt ökar.och arbetstagare

också lättareförväntas Arbetsgivaren kommer kunna bytakan öka. att ut
utbildning otillräcklig kompetensanställda med föråldrad och mot nya

Arbetsgivarens incitament för utbildning och kom-anställda. att satsa
därmed försvagas. Arbetsgivamapetensutveckling kommer kommeratt

för sini utsträckning kunna vältra kosmadema verksamhetökad överatt
på det allmänna.

turordningsregler innebär bl övergångKommitténs förslag om nya a en
organisatoriskt på indelningen ifrån geografiskt till synsättett ett mer

Vi arbetstagarperspektiv kanturordningskretsar. det ävenatt ettmenar ur
intresse övergång till sådant Detta förut-med synsätt.ett nyttavvara en

på sådant inte arbetsgivarenemellertid det sker sättsätter ett attatt ensam
objektiva förhållanden.indelningen, denna grundaskan avgöra utan att

Övergången inte hellertill organisatoriskt får i sig leda tillsynsättett
förslagmindre turordningskretsar dagens regler Kommitténsvadän ger.

bli föremål för fortsattinte dessa krav, frågan behövermotsvarar utan
utredning.

fortsättningenturordningen vid arbetsbrist i ska utgåVi ävenattanser
anställningstid ha företräde till fort-från med längre skaarbetstagareatt

anställning framför kortare anställningstid. Samti-arbetstagare medsatt
måste fortsättningen utformas sådigt turordningen i de kvarva-även att
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rande arbetstagarna har de kvalifikationer och den kompetens krävssom
för fortsattaden verksamheten. Det således intekan fråga någonvara om
strikt sist-in-först-uW-princip. Kommittén borde därför istället ha analy-

innebörden i begreppet tillräckliga kvalifikationer, och för-serat gett
påslag hur detta begrepp skulle kunna förtydligas och bli lätthanter-mer

ligt.

Begreppet i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter däremot enligt vårär
mening både olämpligt och otjänligt. Det kan medföra arbets-t attex en

utbildat sig och specialiserat sig fåkan anställ-tagare ettsom svagare
ningsskydd de kamrater inte gjort det, eftersom han ellerän hon intesom
får sig med dem, sig det gäller anställningstidmäta eller kompe-närvare

Det försvagar arbetstagarens incitament utbildning ochtens. att satsa
kompetensbreddning. Det får negativa effekter för den interna rörlighe-

flexibilitetenoch inom företag offentligaoch verksamheter. Vi harten
också mycket negativa erfarenheter från den hittillsvarande tillämpningen

begreppet i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter iredan dagav som
förekommer i det statliga turordningsavtalet. Enligt vårt harsynsätt ar-
betsgivaren regelmässigt försökt tillämpa begreppet felaktigt sättett
för få till stånd så små turordningskretsar möjligt.att som

Erfarenheterna från andra länder visar också försvagat anställ-att ett
ningsskydd också kommer minska arbetstagarnas beredskap föratt att

förändringar. Förslagen inte heller förenligt med modernäracceptera en
på personalpolitik och personalarbete. I dagens och demokra-öppnasyn

förutsättertiska samhälle väl fungerande företag arbetstagarna känneratt
sig delaktiga i verksamheten, de har inflytande sitt arbete,överatt eget
och de respekteras arbetsgivaren. Detta inte förenligt medäratt av en
rättsordning arbetsgivaren möjligheter byta gamlastora attsom ger ut
arbetstagare mot nya.

Det finns i detta sammanhang skäl allmänt för de negativa dy-att varna
namiska effekter kan uppkomma arbetsgivaren sneglar denärsom ar-
betsrättsliga konsekvenserna olika arbetsorganisationer och arbetsför-av
delningar istället för koncentrera sig vad bäst för verk-att som vore
samheten.
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avsnitt 19Procedurregler

arbetsgiva-EGs direktivåtagit sig införlivainteSverige har ännu att om
för anställnings-villkorenarbetstagarnainformeraskyldighet att omres

91533EEG svenskmedanställningsförhållandeteller rätt.kontraktet

EGmedlemskapsförhandlingama medinförregering harRiksdag och
kollektivavtalsmodellen ochbåde svenskavill denSverigeuttalat värnaatt

kollektivavtal.direktiv med svenskinförlivamöjligheterna rättatt genom

karaktären detinnehåll denEG-direktivetsaktuella ärDet här att na-av
kommitténsdärför intekollektivavtal. Vi delarihemmaturligt hör upp-

lagregler. Lag-motsvarandekompletteras medskafattning lagenatt nu
för tid föråtgärdermed eventuellaistället avvaktastiftaren bör att ge ar-

regler i kol-in direktivetsförhandlabetsmarknadens att taparter att om
lektivavtal.

anledning varselöverläggningar medKommittén föreslår att om upp-av
avslutadeskapersonliga skäl eller avskedandepåsägning grund ansesav

Förslagetfatta sitt beslut.arbetsgivarentidpunkt då ärvid den avsett att
ointresse för reglergenomgåendemening uttryck förenligt vår ett som

frågoroch lösa dehanteraunderlättar för att gemensamtparterna som
sådanaför vår delarbetsplats. Vimåste påalltid uppkomma attanseren

avslutadeliksomskyndsamt ochska bedrivasöverläggningar nu vara
framställts.överläggningarefter begäranvecka detinom att omen

arbetsgiva-innebördenuttrycklig lagregel medKommittén föreslår atten
turordningsavtal. Ettträffatomedelbart anslåskyldigska ettattren vara

förteckning deutformatsådant i praktiken överavtal kan vara som en
arbetsgivarendärförVianställda kommer sägas attatt upp. ansersom

anställdalämpligaste informera deha frihet välja det sättetbör attatt om
turordningsavtal.träffatett

avsnitt 20Sanktionsregler

anställ-lagenlagarsanktionsreglema i andraändrar i änInnan omman
för skadeståndsbestäm-förutsättningamaanalyserabörningsskydd man

någoninte förtområde. Kommittén hardessa lagarsinom ännuningen
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sådan diskussion. Vi därför eventuella konsekvensändringar iattanser
andra lagar bör anstå till dess dessa behandlats kommittén.att av

Syftet med skadestånd arbetsgivaren ska förmåsett ärnormerat att att
respektera dom ogiltigförklarar uppsägning, och någon anled-en som en
ning i vissa fall ned det norrnerade skadeståndetsätta finnsatt därför inte.
Tvärtom borde domstolen få möjlighet höja skadeståndet i fall dådeatt

arbetsgivare domstolensöppet utslag och köpa sig fritrotsaren attavser
från anställda.

ståArbetstagarens irätt kvar anställningen vidatt tvist
avsnitt 21

Vi har tidigare anfört anställningsskyddslagen ska gälla fullt såatt ut snart
giltigt anställningsavtal kommit till stånd. Därförett vi vid tvistattanser
anställningens giltighet så ska arbetstagaren normalt ha kvarståom rätt att

i anställningen till dess tvisten avgjorts. Det bör därvid räcka medatt att
arbetstagaren inom två månader innanoch uppsägningstiden löpt harut
underrättat arbetsgivaren han ifrågasätta beslutet.att attom avser

I de fall då tvisten gäller huruvida giltig anställning kommit till stånden
kan vi dock godta arbetstagaren endast får kvarstå i anställningenatt om
domstolen beslutar det.

Preskriptionsregler avsnitt 22

Irman iändrar preskriptionsreglema i andra lagar lagenänman om an-
ställningsskydd bör analysera förutsättningarna för preskriptionman
inom dessa lagars område. Kommittén har inte fört någon sådanännu
diskussion. Vi därför eventuella konsekvensändringar i la-andraattanser

bör anstå till dess dessa behandlats kommittén.gar att av

Facklig avsnittvetorätt 24

Den nuvarande lagregeln har enligt vår mening bidragit till arbetsgi-att
har respekterat det tvingande arbetstagarbegreppet. Den har ocksåvaren

försvårat ekonomisk brottslighet och skumraskverksamhet. Enligt vår er-
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farenhet har den inte arbetsgivareverkat hindrande för vill bedrivasom
seriös verksamhet. Vi därför anledning tillingen avskaffaattser nuva-
rande regelsystem.

Kommittén bör få i tilläggsuppdrag lagregeln i syfteöveratt attse garan-
den förenlig med reglerna konkurrensneutralitet och icke-ärtera att om

diskriminering i EES-avtalet.
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Särskilt yttrande sakkunniga Tore Andersson,av
Roland Bergkvist Knutoch Rexed

Tidsbegränsad anställning och provanställning avsnitt 12

Kommittén har inte visat något angeläget behov förlänga denattav
högsta sammanlagda tiden för anställning vid tillfällig arbetsanhopning.
Den föreslagna förlängningen till 12 månader medför ökad risk fören
missbruk, bl för säsongsanställningar. Vi därför nuvarandea attanser re-
gel inte ska ändras.

Deltidsarbete deltidsarbetslöshetoch avsnitt 18

På delar kvinnornas arbetsmarknad deltidsanställningstora ärav snarare
regel undantag. Samtidigtän det finns efterfråga på deltidsarbetesom en
så finns också antal deltidsarbetande kan och villett stort isom upp
arbetstid. Vi förordar därför lagstiftning deltidsanställda före-som ger
trädesrätt till utökad arbetstid arbetsgivaren anställa hel-attom avser
tid.

Preskriptionsregler avsnitt 22

En bärande princip i den arbetsrättsliga lagstiftningen bör under-attvara
lätta för hantera uppkommande frågor.parterna att Dengemensamt av
kommittén föreslagna tidsfristen månader för kort, och lämnarärtre

tillräckligtinte för söka lösa frågan för-utrymme parterna att genom
handlingar. Till detta kommer arbetstagare vill kvarstå iatt om en som
anställningen till dess tvisten måste föraprövats talan vid domstolatt
innan uppsägningstiden löpt så kommer tidsfristen kunnaut, ännuatt vara
kortare månader.är Vi kan därför inte godta kommitténstre förslag.
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Särskilt yttrande sakkunniga Tore Anderssonav
Rolandoch Bergkvist

frånUppsägning arbetsgivarens sida, avskedande avsnitt 14

Majoriteten föreslår den k månadsreglen ska förlängas till två måna-att s
der med ventil angående ursäktliga dröjsmål eller synnerliga skälen att
föreligger. Vi kan inte finna några skäl för förlängning. Arbetsdom-en
stolen har klargjort regelns tillämpning i de fall otydligheter före-
kommrnit. Att förlänga fristen med hänvisning till långsamma beslutsvä-

hos arbetsgivarna intekan skäl för ändra klar ochgar attvar nog en en-
tydig regel. Det kan inte ligga i linje med direktivens inriktning på klara-

och enklare regler införa ventil leder till tvistefrågor.attre en som nya

Dessutom måste väl arbetsgivaren ha intresse avsluta anställ-att ettav
ningsförhållande så fort möjligt i sådana situationer åberopatssom som

skäl för förlängningen.som

Sanktionsregler avsnitt 20

Kritiken sanktionsreglema i anställningsskyddslagen har främst riktatmot
in sig på några få rättsfall i fråga uppsägning personliga skäl iom av
vilka majoriteten har tyckt det varit stötande för rättsmedvetandet ska-att
destånd utgått. Kritik har också framförts det svårt för små fö-ärattom

hålla reda alla forrnaliaregler och brott de reglerretagare att att mot
inte känner till kan skadeståndskyldighet.man ge

För det första vi småföretagare kompetenta inhämtaärtror att attnog
nödvändiga kunskaper arbetsrättsliga regler. För det andra så viom anser

de principer 1974 fastlagtssedan i arbetsdomstolens praxisatt ärsom en
lämplig avvägning skadestånden i de enskilda fallen. De förändringarav

föreslås innebär vissa arbetsgivares intresse följa lagarattsom nu attav
och avtal minskar till nackdel för den enskilde arbetstagaren.
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skadeståndsskyldigheten för arbetsgi-motiverar lättnadema iMajoriteten
i andra delar förslagetundanröjerskäl samtidigtmed avsom manvaren

förtydliganden lagenformaliaregler och vissaminska antaletatt avgenom
grund personliga skäl.otydliga uppsägningsfallenbeträffande de av

avsnitt 25familjeföretagellerBlockader mot enmans-

från 1938 mellan LO ochfråga huvudavtaletLO har löst denna genom
Målareförbundet och SvByggnadsarbetareförbundet, SvSAF. Sv

LO inteförbund inom omfat-Transportarbetareförbundet de endaär som
verksamhetsområden förekommerInom förbundsavtal. dessadettatas av

anställda.antalföretag med mycket varierandemånga mindre

påståendeför sittunderlagMajoriteten inte framlagt något konkrethar att
någraskulleenmansföretag inom dessa branscherblockad utgöramot

normalt inteförekommerBlockader detta slagproblem.större motav
förekommeranställda. De blockaderaldrig har någraföretag somsom
visserligenregelmässigt företag,gällerföretag anställdamot utan som

tillblockadtillfället, och harvidhar några anställdainte an-som avmen
förvissa sigområden ska kunnaOm dessaställd arbetskraft. förbunden

kollektivavtal demedlemmar skyddasalla deras när taratt en an-avom
också med företag brukarkollektivavtalharställning krävs det deatt som

anställda.ha

riksdagsmotionerbakgrund deocksåMajoritetens förslag ska mot avses
införs där ingen anställdblockad företagförbud ärkräver motatt avsom

fackligt ansluten.

omfattad principallmänt1930-talet varitSverige har det ända sedanI en
lagstiftning reglera skyl-ingripa och medsamhället inte ska närmareatt

förhållanden.kollektivavtalsregleradefredsplikt i ickedigheten iakttaatt

blockaderframstår majoritetens förslagbakgrundMot denna motmot
principiella skäldärförenmansföretag märkligt. Vi kanmycket avsom

förslag i denna del.inte biträda majoritetens
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Särskilt yttrande sakkunniga Eva Bergkvistav
Deurell

Kommittén har enligt sina direktiv haft bland utforma enklareatt annat
bestämmelser och särskilt beakta de mindre företagens intressen.

Jag delar i allt väsentligt de uppfattningar ligger till grund försom
kommitténs förslag i detta delbetänkande och de valda författningsmässiga
lösningarna. Förslagen i riktningär ochrätt kan fåsteg viss positiv in-
verkan på företagare och därigenom få viss positiv effekt på sysselsätt-
ningen. Förslagen dockär skäl utvecklasnärmare nedan otill-av som- -
räckliga.

Arbetsrätten kan aldrig sysselsättningen; det kangarantera endast lönsam-
het i företagen. Däremot har gällande arbetsrättsliga regler bidragit till

öka arbetslösheten. Företagenatt behöver arbetsrättsliga regler som
främjar och inte hindrar nyanställning. Vidare skall de arbetsrättsliga
reglerna gälla lika för alla arbetsgivare och anställda.

Dispositivitet

Det enligt minär uppfattning beklagligt kommittén inte hunnitatt med att
analysera och föreslå förändringar vad gäller dispositiviteten i anställ-
ningsskyddslagen. Stora delar reglerna i anställningsskyddslagen fö-av
reslås bli semidispositiva. Detta innebär lagen tvingandeär och får inteatt
avtalas bort mellan arbetsgivare och arbetstagare inte bundnaärsom av
kollektivavtal. För dem bundnaär kollektivavtal kan företagetsom ochav
arbetstagarorganisationen, dvs inte de anställda individerna, avtala om

från lagen. Jag detavsteg oacceptabeltär med lagstift-attanser en
ningsteknik innebär lagen skiljer mellan företagatt medsom och utan
kollektivavtal i syfte negativt diskriminera deatt En sådan lag-senare.
stiftningsteknik medför för de mindre företagen de känner sig la-att av

nödsakade sluta hängavtal facket.medatt Hängavtalgen många gångerär
inte anpassade till de mindre företagens särskilda förhållanden. Det är
dessutom inte möjligt täcka alla arbetsplatser i landetatt med kollek-upp
tivavtal, i synnerhet många anställda i de mindre företagensom är an-
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småföretagallahälftenCirkaarbetstagarorganisation.någonislutna av
arbets-anställda ochför allagällaDisposivitet börkollektivavtal.saknar

arbetsmarknadenstilloch får inte begränsas parter.tagare

Arbetstagarbegreppet

arbetstagarbegreppet ärförändringenföreslagnakommitténDen avav
Vadförändring.marginellenbartinnebär parternaotillräckligt och en

utgångspunktenbildagälla ochuppfattningenligt minskallavtalathar
bedömningenvidbetydelseföreslår,kommitténenbart,inteoch gessom

F-skattere-föreligger. Enanställningsförhållande ärpart, somettomav
anställd,aldrig kurmauppfattningminskall enligtgistrerad, somanses

före-anställningsförhållande skallavtalatfalli de att ettparternautom
förhållande.åberopa dettabehövasärskiltinte hellerskallligga. Parten

huvudregelnskallavsiktframgå samt attbörlagenAv parternasatt vara
Den,arbetstagare.F-skatteregistrerad inte ärden attär somansesom

viljeför-avgivitsjälvföretagarregistrerad, harbliansökt enattomsom
Något skyddsbe-företagare.bli betraktadviljaochklaring somatt vara

inte.finns såledessådanförhov personen

anställningstidBeräkning av

få tillgodo-anställda enbartlängd böranställningstidensberäkningVid av
Kommitténspåbörjats.tidarbetadperiodsig den senasträkna somav
anställningstid,tidigaresigtillgodoräknaskall fåanställda inteförslag att

inte rimligtotillräckligt. Det ärår tillbaka, atttioligger äränmersom
skallarbetsgivare,haftdå arbetstagarenanställningen,uppehåll i annan

turordningshän-iskall få räknasanställningentidigaretill denleda att
seende.

äProvanställning

provanställningsmöjlighetenförändringarnaföreslagnadeJag avattanser
tilli bilagapåpekarHolmlundBertilProfessorotillräckliga. enär

förReglema199316 följandeSOUEkonomikommissionens rapport
Sverige.ispeciellt restriktivaframståranställningartidsbegränsade som
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Kommitténs huvudförslag bibehålla ö-månadersregeln medföratt att pro-
fessor Holmlunds påpekande framgent kommeräven relevant.att vara

Förslaget kunna förlänga provanställningstiden det föreligger sär-att om
skilda skäl inte förenligt med kommittédirektiven,är vilka poängterar

reglerna skall enkla tillämpa för saknarävenatt attvara personer som
juridisk utbildning. Det kan leda till besvärliga avvägningssituationer för

enskildeden företagaren denne skall huruvida det föreliggeravgöraom
situation jämställa medsärskilda skäl.är atten som

Provanställningsmöjligheten skall enligt min uppfattning utvidgas till
minst år. Prövotiden skall inte heller kunna begränsas med kollektiv-ett
avtal. Inskränkningar möjligheten till provanställning kollek-av genom
tivavtal särskilt besvärande för de mindreär företagen och verkar också
hindrande på mindre företags vilja teckna kollektivavtal.att

Varseltiden vid provanställningstidens upphörande bör förkortas till en
vecka då dagens varseltider för långa. Jag har förståelse för kommit-är
téns ställningstagande förenldingsskäl inte förkorta denna tidsfrist.att av
Jag emellertid skälen för kortare varseltid Omöverväger.attanser en
provanställning skall avbrytas i förväg eller inte skall övergå i fast an-
ställning bör själva avbrytandet bl med hänsyn till individen så forta

möjligt.som

Saklig förgrund uppsägning

Jag det föreslagna förtydligandet saklig grund-begreppetatt äranser av
i riktning fast otillräckligt. föreslagnarätt De förändringarnaett steg ger

arbetsgivaren i princip ingen praktisk möjlighet missköt-sägaatt upp
arbetstagare. Av motivtexten framgår detta skall kunna skesamma att en-

i undantagsfall. I kommittémotivendast Detuttalas sagda skallt.ex. nu
gälla arbetstagarens uppträdande vidnär objektiv bedömning kanen anses

allvarligt och oåterkalleligt rubba arbetsgivarens förtroende föratt ar-
betstagaren, en arbetstagare uppträder direkt kränkande, beteendet är

allvarligtså det i sig rycker undan alla förutsättningar för fortsattatt ett
samarbete.

Uttalandena i motivtexten vad möjligheten kunna miss-sägaattavser upp
brukare alkohol också för skrivna.är Dessa skrivningar möjlig-vagtav
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narkoman,alkoholist ellerundantagsfall. Enuppsägning ibara engör
arbetsmoralen, skallproduktionen ellerförfång försig tillmisskötersom

till dehänsynmåste mindreuppsägningssituation taslkunna sägas enupp.
direktintedessamisskötsamheten, ärtillorsakernabakomliggande om

arbetsplatsen.påförhållandenatillhänförliga

tillräckligtinteuppfattningminenligttill lagtextKommitténs förslag är
skulle lag-förhållandenrelevantauppräkning flerGenomutbyggt. aven

företagens behovminskatydlig ochfullständig,blikunna mertexten mer
rättspraxisåtöverlämnasexpertis. mindreJujuridiskanlita somattav

arbetsgivaresåvältillkanförutsebarhetochrättssäkerhetdesto större ges
föreslagnaförutom dendet i lagtexten ut-Jagarbetstagare. attansersom

begårfår ske arbetstagare,uppsägningskallbyggnaden somatt avanges
skadaavsiktmedillojalt,anställningsavtalet, att ar-brott agerarmot som

tillfällen,upprepadevid ärellerarbetsvägrarbetsgivaren, som,som
frånvarande.olovligen

arbetsbristpå grunduppsägningvidTurordning av

kollektivavtalslös-förförmåntillkommitténpreferensDen angersom
uttalainteneutral ochbörLagstiftarenolämplig.jagningar är varaanser

kollektivavtalförslagKommitténs tur-lösning.någon attför omsig om
avtals-inte tillhör denarbetstagare,bindaskall kunna ävenordning som

strid medstår iFörslagetbiträda.jag intekanorganisationen,slutande
arbets-vill tillhöraeller hanhonsjälv bestämmaindividens enrätt att om

ellertagarorganisation

före-mindrelångt depåintekvotregel löser närKommitténs föreslagna
Eni företagen.nyckelpersonemabehållakunnamedproblem atttagens

detvalmöjlighet störrevisserligen störreföreslås kankvotdel gesom
detanställda,tiomed cirka ärdäremot,lilla företagetPå detföretaget.

nyckel-tvåväljamöjlighetenbartotillräckligt utgånger attmånga att
beslutfattaskallsjälvarbetsgivaren äga rättJag att omattanserpersoner.

skall få fortsattkravverksamhetensgrund an-de avpersoner som
till-måste konstrueraskvotregeldriftsinskränkning. Enefterställning en

behålla denför företagenunderlättardensåflexibel atträckligt ar-att
införaframtid. Utanför företagetsbetydelse attbetskraft störstärsom av

besvärliga tröskel-tillkan ledajagvilketsmåföretagsärregler för tror-
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effekter bör regel konstrueras de minsta företagenen som ger en rea--
listisk möjlighet få ändamålsenlig personalsarnmansätming.att en

Skadestånd

Jag införande jämkningsregel allmänt skadeståndatt ett äranser av en av
i riktning. Enligt min uppfattningrätt bör det inskrivas iett steg även

motivtexten skadestånd inte alls skall vidutgå bagatellanade forrnalia-att
förseelser.

Kommittén inte någon förändring storleken på de normeradeattanser av
skadestånden, nuvarande § 39 i LAS, bör ske. Jag beloppenattanser en-
ligt nämnda paragraf alltför höga och börär sänkas. Den kommitténav
föreslagna jämkningsmöjligheten. varvid begreppet uppenbart oskäligt
föreslås, torde enligt uppfattningmin i princip aldrig komma till-att att
lämpas. Jag föreslår begrepp för föreslagnaden jämk-att samma som
ningsmöjligheten beträffande det allmänna och ekonomiska skadeståndet
skall införas, nämligen begreppet skäligt. Enligt min uppfattning finns

behov reell jämkningsmöjlighet där hänsyn till såvälett stort av en tas
eventuellt medvållande från den skadelidande till den skadevållandessom
betalningsförmåga. Jag syftar särskilt på det fall då domstol dömt att en
uppsägning ogiltig då uppsägningenär legat på gränsen till sakligmen
grund. I praktiken löses denna fall förhandlingsvägentyp av attgenom
arbetsgivaren och arbetstagarens organisation utköps-gör ettupp om
pris. Jag det principiellt felaktigt sådant avgångsveder-anser att ettvara
lagsskadestånds storlek skall beroende förhandlings-parternasvara av
skicklighet. Det rättssäkerhetskravär denna bedömning skallett ävenatt
kunna opartisk domstol.göras av en
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Särskilt yttrande sakkunniga Thomas Kihlbergav
Knut Rexedoch

Övergång företag avsnitt 13av

Sverige har i EES-avtalet åtagit sig införliva EGs direktiv skyddatt om
för arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse företag 77187EEGav
med svensk rätt.

Vi idelar allt väsentligt ordförandens uppfattning så den kommit tillsom
uttryck i hans reservation. Frågan kom emellertid på mycketett sentupp
stadium i kommitténs arbete, och konsekvenserna otillräckligt analyse-är
rade. Det gäller särskilt hur direktivets regler kommer samverka medatt
lagreglema turordning vid uppsägning grund arbetsbrist, ochom av
vilka möjligheter finns arbetstagaren han så önskarrättatt attsom ge om
kvarstå hos sin tidigare arbetsgivare. Lagregelns utformning bör därför
bli föremål för fortsatta överväganden i kommitténs huvudbetänkande.

påTurordning vid uppsägning grund arbetsbrist ochav
återanställningföreträdesrätt till avsnitt 17

Kommittén borde också ha kunnat tydligare regel skulleöverväga en som
det möjligt för arbetsgivaren alltid behållagöra nyckelpersoneratt som

oundgängligen nödvändiga förär verksamheten ska kunna fortlevaatt
och bra Vi för vårhar del bereddaett sätt. itryggt sagt attoss vara

kommittén diskutera sådan regel, under förutsättning det skulle bliatten
möjligt rättsligt eventuella missbruk regeln. Detpröva har emel-att av
lertid inte varit möjligt intressera kommittémajoriteten för sådanaatt tan-
kegângar.

Sanktionsregler avsnitt 20

Vi kan i huvudsak godta kommitténs förslag bestämningen det all-om av
skadeståndet. Det bör emellertidmänna förarbetena klart framgåav att
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förmåtts lag- elleranställningssituation godtaiarbetstagaren ettattenom
någonsida får detta inte medföra ned-arbetsgivarens såfrånavtalsbrott

skadeståndsskyldighet.sättning arbetsgivarensav

familjeföretag avsnitt 25ellerBlockader mot enmans-

syfte få tillstridsåtgärder får vidtas iochfråganVi när attatt omanser
lag.Om så ändå skulle ske har viregleras ikollektivavtal inte skastånd

föreslagna lagregleringen.deninvändningaringa mot
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Särskilt sakkunnigeyttrande Thomas Kihlbergav

Preskriptionsregler avsnitt 22

bärande princip iEn den arbetsrättsliga lagstiftningen bör under-attvara
förlätta hantera uppkommande frågor.att gemensamtparterna

också tidsfristema iDärför bör lagstiftningen så väl tilltagna deattvara
förhandlingslösningar.underlättar Fristema får inte heller sinsemellan

så olika de skall iaktta dem har svårigheteratt parter stora attvara som
överblicka följa fristemaoch och därför, rädsla för missa avgö-attav en

talefrist, fristerrande koncentrerar sig bevaka försökaänatt attmer
hitta lösning på den materiella sakfrågan. finnsDet alltså intresseetten av

tillskapa enhetligt för talefrister.ett systematt

för föreslåKommittén har fastnat frist månaderatt tregemensamen om
för väcka talan enligt lagen i de olika fall kan förekomma. Inomatt som

tid också förhandlingardenna skall då ha hunnit genomföras. Sådana för-
långhandlingar oftakan behöva tid i anspråk de inblandadeta parter-om

förverkligen har avsikt försöka träffa bra Dåuppgörelse. kanattna en
månader kort tid. Mot detta måste dock ställas intresset fåtre attvara av

enkla och enhetliga regler lätta överblicka och ändåär attsom ger par-
rimligt förhandlingslösningar.för Jag för minterna ett utrymme anser

tremånadersfristenföreslagna kandel den i kortaste laget föratt attvara
riktigt bra, ändå den kan godtas vid intresseav-denattvara menarmen

måstevägning göras.som

Denna ståndpunkt förutsätter dock det sker ändring i lagen rät-att en om
tegång i arbetstvister, den innebörden talan väcks änattav en som senare

mårnader efter tidpunkterde i föreslagna paragraf 48,dentre som anges
tillskall prövning i domstol, inlettsförhandlingar iäventas upp om som

tid inte har hunnit avslutas före tremånadersfristens utgång. Kommit-rätt
tén föreslår också sådan iändring lagen rättegång i arbetstvister,en om

enligt min uppfattning innehåller förslaget alltfördet många in-men
skränkningar.
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Särskilt sakkunnige Jan Nordinyttrande av

ifinns allvarliga brister den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen.Det
borde alla politiska partier Flera regelkomplex inteDärom ense.vara -

minst i LAS i direkt vanrykte. därför mycket tillfredsstäl-Detär är-
allmänlande översyn ägeratt en nu rum.

Arbetsrättskommitténs presenterade delbetänkande bl.a. förslag tillrörnu
LAS. Enligt min uppfattning bör modern lag detta slagenen ny av

följande grundprinciper.främst kännetecknas av

såReglerna skall ligga arbetstagare och arbetsgivare möjligtnärao som
och motiverade och rimliga.dess upplevas somav

främja intressetLagen skall anställa och skapa arbetstillfällen.atto av

anställde skall ha grundläggandeDen skydd godtyckliga ochett mot0
omotiverade uppsägningar. Detta skydd måste balanseras kravetmot
på rationell drift och väl fungerande arbetsplatser.

driftsinskränkningReglerna vid skall dels tillgodose företagens kravo
på effektivitet, flexibilitet och ekonomisk förutsebarhet, dels med-ge
arbetare ekonomisk grundtrygghet varvid medarbetare med lång an-
ställningstid skall det bästa skyddet.ges

Eftersom frågadet vardagsregler skall de enkla och klara.är0 om vara

Efter omfattande och kvalificerad genomgång och analys nuvarandeen av
regler föreslår kommittémajoriteten åtskilliga förändringar. Jag tycker

förslagen i allt väsentligt angivna grundprinciper.att motsvarar ovan
Enligt min uppfattning det sig helt nödvändiga anpassningarrör om av en
lagstiftning 20 år därföri gammal. Det överraskande ochär ärstortsom
beklagligt kommitténs samtliga ledamöter inte kunnat endaatt enas en
väsentlig punkt.

några avseenden jag dock reglerna bör utformasI annorlunda änattanser
tidsskälvad föreslagits. Av redovisar jag nedan endast mina huvud-som

sakliga invändningar. Detaljerna får anstå till kommande remissbehand-
ling.
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Arbetstagarbegreppet

förstaFör gången definieras arbetstagarbegreppet direkt i lagtexten.nu
riktigtDetta eftersom just arbetstagarrelationenär förutsättning förär en

lagens tillämpning. Av väsentlig betydelse vidareär att parternas gemen-
uppfattning hur arbetsförhållanet skall uformas isättssamma om cen-

Med denna utgångspunkt -tilljag skillnad kommittéma-trum. motanser
joriteten den i rättsförhållande åberopar F -skattebevisatt ettsom ett-
aldrig skall kunna betraktas arbetstagare.som

Saklig grund

Jag delar helt uppfattningen bör skärpa nuvarande bedömningatt närman
sättersigarbetstagare medvetet arbetsplatsen ochöver attnormerna

föreliggadet bör klara riktlinjer hur skall bete sig i olikaparterna
misskötsamhetsfall. När detta vill anvisningar försätt denman ge nya
fortsatta rättstillämpningen det emellertid viktigtär uttryck och for-att
muleringar så klara och entydiga möjligt. På fleragörs ställen före-som
kommer först relativ klar anvisning lite i förtasen textensom senare av

oprecist yttrande. Jag tänker på uttryck vidett närmastmera som en
objektiv bedömning kan allvarligt och oåterkalleligt rubbaägnat attanses
arbetsgivarens förtroende, inte beteendet så allvarligt i sigdetär attom
rycker undan alla förutsättningar för fortsatt samarbete m.fl. All erfa-
renhet visar uttryck detta slag skapar oklarhet och förfelar sittatt av
syfte. De bör därför bort.tas

Tidsbegränsade anställningar och provanställning

LAS utgår i fråndag varje anställning skall gälla tillsvidare. Härige-att
gäller saklig grundbedömning, turordning, MBL-förhandlingnom m.m.

Tidsbegränsad anställning får endast användas i vissa uppräknade fall och
då under vissa förutsättningar.

Nuvarande regler tidsbegränsade anställningar försvårar och hämmarom
företagens intresse skapa arbetstillfällen. Detta fördärvligt. Ung-ärattav
domsrådet har nyligen uttalat varitungdomar arbetslösa underatt som
lång tid riskerar slåshelt från arbetsliet. Möjligheten tillatt ut t.ex. ung-
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antal arbetstillfällendomspraktik har visat kan skapasettatt stort om
berörda företag.förutsättningarna positiva hosgörs

föreslår arbetstoppsanställning utökasKommittémajoriteten tiden föratt
något underför provanställningar utökasmånader och tidentill 12 men

ochförutsättningar. Enligt börmin meningvissa ta steget ut ge ar-man
avtala tidsbe-generell möjlighetoch arbetstagarebetsgivare att omen

månaderna. främjasförsta 12 Härigenomanställning under degränsad
krångligaförenklas de nuvarande reglerna.anställa ochintresset attav

inteframgår delar arbetsmarknaden kanutredningen betydandeAv att av
provanställningmöjligheter till och arbetstopps-nuvarandeutnyttja ens

kollektivavtal.inskränkande regler i gällandeanställning på grund av
inte nuvarandearbetsgivare således användaKollelktivavtalsbundna kan

kollektivavtalslösa arbetsgi-förutsättningarprovanställning under de som
påkommit slå igenomi 1982 års LAS inteändringarnakan. Att attvare

utpressningkollektivavtalsområden på den politiskaberoråtskilliga som
sig 1982socialdemokratiska regeringen användenytillträddaden närav

angeläget deEnligt min uppfattning detLAS trädde i kraft.års är att nya
provanställning skall gällaarbetstoppsanställning ochtillmöjligheterna

således för den delarbetsmarknadengenerellt- på hela även som nu-
kommittéma-kollektivavtal. Till skillnadinskränkanderegleras motav

arbetstoppsanställ-föreslår föreslagna reglerjoriteten därförjag att om
påskall slå det defall igenomning och provanställning i varje sättet att

fråni mån inehåller avvikelserkollektivavtal den dessaundanröjer äldre
till särskilda förhållandenföreslagna Med hänsyn dede reglerna. somnya

nollställer gällande kol-gällde rimligt så1982 det sägaär att attman nu
föreslås.nivå vadlektivavtal ligger lägrei de delar än somensom

genomförande flera arbetsrätts-brukligt vidhar varitDetta dessutom av
1979 års jämställd-MBL 1977 ochliga refonner, införandett.ex. av

hetslag.

uppsägningTurordning vid

arbetsbrist tillhör degrundturordning vid uppsägningarFrågan avom
turordnings-oundgängligen nödvändigtviktigaste i lagen. Det är att

möjligheti betydligt gradså de högreutformasreglerna än attatt nu ger
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behålla för företaget viktiga nyckelpersoner. Detta särskilt viktigt i deär
mindre företagen.

finnsDet olika slag lösningar. Den bästa arbetsgivaren, liksom iär attav
alla andra sammanhang företagets verksamhet, självrör bestämmersom
vilka skall kvar vid driftsinskränlming. Arbetstaga-personer som vara en

med lång anställningstid skyddas med längre uppsägningstid. Härige-re
får företaget möjlighet sedvanliga ekonomiskagöra avvägningar.attnom
kanMan till och med tänka sig dessa skyldigheter inomatt garanteras ra-
för försäkringssystem.ettmen

Kommittémajoriteten har valt lösning. Denna konstruktion kanen annan
vissadet i lägen finns riskäven kanaccepteras bli relativtom att systemet

komplicerat. Under alla förhållanden måste förslaget ändras i ett avseen-
föreslagnade. Den kvotregeln enligt vilken arbetsgivaren skall ha rätt att

behålla de arbetstagare väsentliga för driften för liten.är Medärsom
ihänsyn till främst de mindre företagen måste denna kvot minstvara en å

tredjedel personalstyrkan inom turordningskretsen.av

löverenskommelserSlutligen turordning skall träffas med lagensom
regler bakgrund. På l501 antyds hot lagstiftning rimligasom s. om om

|avtalslösningar inte uppnås inom byggbranschen. Denna skrivning bör
utgå.

iåteranställningFöreträdesrätt till

Reglerna återanställningturordning och bör parallella. Enligtom vara
min uppfattning bör därför arbetstagaren ha företrädesrätt till återan-
ställning inom den arbetsenhet och i fråga sådana i huvudsak jämför-om

ibara abetsuppgifter han sysselsatt i den tidigare anställning-närsom var
upphörde. Att kommittémajoriteten föreslår låta återanställnings-en som

gälla inom hela arbetsgivarensrätten verksamhet på och le-orten samma
der alldeles för långt. En sådan utvidgning kommer medföraatt ett om-
fattande administrativt merarbete för företag med flera arbetsenheter
inom främst Dessutom förfarandet orättvisttätorter. och kvar stårär det
nuvarande felaktiga begreppet tillräckliga kvalifikationer.



1025Särskilda yttranden; Jan NordinSOU 199332

Sanktionsregler

skade-de s.k. nonneradekommittémajoritetens förslagintedelarJag att
fack-uppsägningarfråga lagstridigadetskall höjasstånden när är avom

föreningsrätten självfalletKränkningarförtroendemän. ärliga oaccep-av
detfastställandetväsentligt i samband medi allttillgodosestabelt avmen

ställetförordargrundbedömningen. Jag isakligskadeståndet vidallmänna
nuvarandesärskilda fall jämka demöjlighet iinförsdet att norme-att en

alltför betungandei dagslägetskadestándsbeloppen. redanDessarade är
mindre företag.katastrofala föroch närmast

Procedurregler

driftsin-förhandlingarna iinledandedeKommittémajonteten att enanser
MBL.nuvarande reglerna ienligt deskall förasskränkningssituation

få föra framskallenskilde arbetstagarenföreslås denDärjämte syn-att
för varsel-fallet inomenskildakontroll i detpunkter och ettutöva ramen

inteJag kananställningsskyddslagen.överläggningsforfarande enligtoch
tende-driftsinskränkningarFörhandlingar kringuppfattning.dela denna

enskildes in-Frågan denför långt.dra alltdagslägetredan i utatt omrar
viktigprincipielltturordningsdiskussionersamband med ärflytande i

förhandlingsskyldigheten iden primärasamtidigtmåste lösas sommen
anståfråga får tilldärför denna översyns-förordarMBL Jagöver. attses

arbetet MBL.av

anställningstidBeräkning av

för-uppnående olikabetydelse förlängd harAnställningstidens stor av
turordningensvidsärskilt betydelseharDenenligt lagen.måner stor
rättsområde harjust dettavisat sigpraktiken har detfastställande. I att

reglernuvarandeEffekternasituationer.krångligaflertalskapat ett av
orättvisa arbetstagarnasituationer betraktasi mångadessutomkan som

föreslår jagoch rättvisareenklareåstadkommaFöremellan. systemettatt
föreslagitsgenomförs, demförändringarföljande utöverdärför somatt

kommittémajoriteten.av

månader eftertvå detskyldig inomskallArbetstagaren attatt an-vara
åbe-villanställningstid hantidigareanmäla dentillträttsställningen som
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Görs inte detta förfaller anställningstiden. Arbetsgivaren skallropa. ha en
motsvarande skyldighet lämna information detta i det skriftligaatt om
anställningsbeviset.

Arbetstagare initiativ byter anställning från koncemföre-egetsom ett
till skall inte medtag sig tidigareett annat anställningstid.ta

Det skall inte längre tillåtet tillgodoräkna sig a anställ-attvara extraen i
ningsmånad efter fyllda 45 år b tid i anställning ligger utanför LASsom ic sådan tjänstledighetstid inte grundas på lag.som

l
Övriga frågor i

l
lTill skillnad från kommittémajoriteten jag permitteringslöne-attanser i
lreglerna i LAS bör förstaIöver. hand jag två ändringar börses attanser lgenomföras. A Permitteringslönenivån sänks till 80 normal-procent av

lönen. Härigenom uppnås likformighet med reglerna för sjuklön och ar-
betslöshet. B Permitteringslön skall utgåinte vid permittering som upp-
kommer pá grund strejk eller stridsåtgärd. Nuvarande regelav annan
måste betraktas oneutral i samband med arbetskonflikt.som

Jag denna bör iöversyn det fortsattaatt utredningsarbetet.anser tas upp
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Särskilt Sigemanyttrande Toreexpertenav

ÅkeJag instämmer i vad ordföranden Bouvin har anfört i sin reservation
angående övergång företag och direktivet 77187EEG detta ämne.av om
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Inledning1
.

I flertalet industriländer förekommer politiskt bestämda regleringar av
anställningsrelationema. Det kan handla regler för företagens rekry-om
teringar, uppsägningar och perrnitteringar, regler för tidsbegränsad an-
ställning eller regler begränsar övertidsarbete. I USA sådanaharsom

varit ovanligaregleringar medan de i Europa förekommer i omfatt-stor
ning.

Vi i diskuteraska denna hur några olika regleringar anställ-rapport av
ningsrelationema påverkakan arbetsmarknadens funktionssätt. Diskussio-

på frånbygger resultat års teoretiska och empiriska national-nen senare
ekonomiska forskning effekter anställningsskydd och regleringarom av

tidsbegränsade anställningskontrakt. Bortsett från några frånstudierav
Åman-lagama1970-talet effekterslutet vissa har den svenskaav av av

forskningen på området varit mycket omfattning.begränsad I Europaav
och USA har däremot forskningen anställningsskydd i omfatt-ökatom
ning år. för fråganunder Intresset delvishar samband med forsk-senare
ningen orsakerna till den europeiska arbetslösheten och den diskussionom

förts bristande arbetsmarknadsflexibilitet eurosclerosis. Ensom om
hypotes har här varit olika regleringar kan ha minskat arbetsmarkna-att
demas självreglerande förmåga och bidragit till varaktigt hög arbetslös-

Dethet. förväxande intresset arbetsmarknadsregleringamas effekter har
också samband i USAmed i vissa avseenden vägatt man synes vara

frånbort de helt oreglerade förhållanden rått. Såledesdärnärmast som
har amerikanska idomstolar växande ställa kravgrad börjat att upp-

skasägning anställda sakligt grundad. federal lagstiftningEnav vara
rörande vidvarselskyldighet personalinskränkningar har också in-större
förts.

fråga vilkaMan kan sig orsaker drivitoch motiv har fram arbets-som
marknadsregleringama. Handlar det rationella tydligt identi-om svar
fierade s.k. marknadsmisslyckanden Explicita hänvisningar till mark-
nadsmisslyckanden torde relativt sällsynta i lagstiftningsarbetet,vara men
föreställningar den oreglerade arbetsmarknadens ofullkomlighet tordeom
ändå ha varit viktig drivkraft för olika påreformer arbetsrättensen om-

Viråde. kommer här inte någon övergripande ochatt presentera sam-
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marknadsmisslyckanden kan motiveradiskussion vilkamanhállen somom
någon mån detta åter-arbetsmarknadsregleringar. Iolika former är enav

inriktad analyspå området, har varitlitteraturenspegling som merav
på övergripande väl-specifika åtgärders effekteri partiell jämvikt änav

vilka mark-flera avsnitt dock antydanfärdsimplikationer. I omenges
ofull-kan handlakan aktuella; detnadsmisslyckanden t.ex. omsom vara

asymmetrisk information, lönestelheter eller sök- ochständig och trans-
svårligenLagstiftning anställningsskydd skulleaktionskosmader. om

verkligen fungerade fri-motiveras arbetsmarknadenkunna som enom
flexibla inklu-perfekt information och löner,konkurrensmarknad med

lönepremier med anställningar.kompenserande tillsive otryggapersoner

avsnittet några datavi i det följandeinleds medRapporten presenteraratt
Därefter följeranställningar på arbetsmarknad.svensktidsbegränsadeom
för anställ-översiktlig belysning hur reglernaavsnittett avsom ger en

fö-avsnitten diskuterar huri länder. De följandeningsskydd olikautser
påverkas olikaanställdas beteende kan kommaoch de attretagens av re-

anställningar.uppsägningar och tidsbegränsadegler for

i SverigeanställningarTidsbegränsade2.

arbetsmarknadslagstiftningeffekterna svenskde viktigaste ärEn attavav
någradärför medkorttidsanställningar. Vi börjarbegränsa presenteraatt

i Sverige. svenskaanställningar I defakta tidsbegränsadestiliserade om
1987 uppgifter dearbetskraftsundersökningama AKU finns sedan om

Andelen tidsbegrän-anknytningsgrad till arbetsmarknaden.sysselsattas
tabellframgår 2.1.demografiskaanställningar för olikasade grupper av

kontrakt; andelenanställda har tidsbegränsadeCa 10 antalet ärprocent av
för Bland ungdomarhögre för kvinnorfyra procentenheter ärmän.änca

anställda30 antaletmycket vanliga catidsbegränsade kontrakt procent av
sidanå andraarbetsmarknaden16-24 år. Bland de äldrei ärgruppen

skillnad mellanovanliga.anställningama Dennatidsbegränsade mycketde
anställningartidsbegränsadesammanhänger bl.a. medåldersgruppema att

förprovanställningar, naturligtvis särskilt aktuellavilkaofta innebär är
återinträdande arbetsmarknaden.ochungdomar och andra ny-
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Tabell 2.1 Tidsbegränsad anställning efter kön och ålder
procent antalet anställdaav

16-64
Samtliga Män Kvinnor 16-24 25-54 55-64

1987 11,6 9,3 13,9 34,3 7,6 4,1

1988 11,4 8,7 14,0 33,7 7,4 3,6

1989 10,4 7,5 13,2 30,6 6,7 3,1

1990 9,7 7,1 12,4 28,9 6,4 3,1

1991 9,5 7,1 11,9 29,8 6,4 2,9

1992 10,2 8,0 12,3 34,0 6,9 3,2
förstade kvarlalcntreavser

KAILNAKU

I tabell 2.2 redovisas andelen tidsbegränsade anställningar efter närings-
Tidsbegränsade kontrakt vanligast inomär jord-gren. och skogsbruk,

lika vanliga inomnästan offentlig förvaltningmen och andra tjänster.
Inom handel, och hotellverksamhetrestaurang uppgår de tillfälliga an-
ställningama till 10 vilket liggerprocent, genomsnittetnära förca samt-
liga sektorer. För byggnadssektom tydlig förändring efternoteras en

År1988. 1988 träffades avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarpartema
med innebörden byggnadsarbetama från och medatt den 1 oktober 1988
skulle tillsvidareanställda. Den gamla objektanställningenvara försvann
därmed. Det notabeltär och tillverkningsindustrinatt för samtligagruv-
år uppvisar den lägsta andelen tidsbegränsade anställningar. I tabell 2.3
redovisas tidsbegränsade anställningar med uppdelning på kommunstat,
och privat sektor. Den kommunala sektorn avviker markant från övriga
sektorer med dubbelt så högnära andel tillfälliga anställningar.
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efter näringsgrenanställningTidsbegränsad2.2Tabell
anställdaantaletprocent av

Näringsgren
96 872,3,4 51

16,26,510,8 7,218,35,11987 19,4

6,9 15,715,4 12,1 7,55,117,71988

6,1 15,17,18,2 11,54,516,01989

14,36,6 5,86,6 11,04,212,81990

5,8 14,110,8 6,23,7 5,716,21991

6,0 14,711,2 6,76,64,017,71992
förstakvartalendctreavser
Näringsgrenamaärun;

skogsbmkjordbruk.1 m.m.
tillverkningsindustri2-4 m.m.gruva

byggnadsindustri5
hotell6 handel.restaurang,

samfärdsel, tele7 post.
försälaingsverksamhet8 bank., m.m.

tjänsterförvaltningochandra9 offentlig
KALLkAKU

och offentligi privatanställningTidsbegränsad2.3Tabell
antalet anställdaprocentsektor av

sektorPrivatKommunStat

9,316,78,91987

9,116,48,61988

8,015,58,31989

14,8 7,47,71990

7,114,58,01991

7.89,0 14.91992
förstakvartalendetxeavser

KAUAAKU

varaktighetväsentligt kortareanställningama har äntidsbegränsadeDe
förocksådärigenomDe kommertillsvidareanställningama. att ensvara

periodnyanställningar underflödetandel änbetydligt större avenavav
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beståndet anställda vid viss tidpunkt. finnsHär inga säkraav uppgifteren
tillgängliga, arbetsfönnedlingamas statistik anmäldaöver ledigamen
platser uppfattning storleksordningen. Under perioden 1981-ger en om
1988 uppgick andelen lediga platser avseende tillfälliga arbeten till drygt
50 det totala antalet lediga platser vid förrnedlingamaprocent av
Kazamaki 1991, 82. Denna statistik tyder således i storleksord-s att
ningen hälften alla nyanställningar skulle tidsbegränsade arbeten.av avse
SCBs kortperiodiska sysselsättningsstatistik liknande bild.ger en

Utvecklingen tidsbegränsad fastoch sysselsättning under periodenav
1987-1992 beskrivs i figur 2.1. Antalet tillsvidareanställningar ökar fram
till 1990 och faller under 1991 och 1992. Antalet i tidsbegrän-personer
sade anställningar minskar starkt redan från 1988 och uppgår under 1992
till 85-90 nivån från början 1987. Detprocent inteär möj-av tyvärrav
ligt på grundval tillgängliga publicerade dataatt beskriva flödenaav
mellan tillfälliga och fasta anställningar. Sannolikt fungerar tillfälliga ar-
beten ofta inkörsport till tillsvidareanställningar. Den utvecklingsom en
vi 1988-1990 med ökat antal tillsvidareanställda och minskatser antal
tillfälligt anställda torde delvis kunna hänföras till de tidsbegränsadeatt
anställningama omvandlas till fasta arbeten.
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SverigeianställningartidsbegränsadeochFasta2.1Figur
värdensäsongrensade100,1987.1index

8 5 --

i ii i ii ii i i ii ii ii ii i i8 0 r i i
199219911990198919881987

anställningarTidsbegränsadeanställningarFastaKÄLLAAKU

till arbets-inflödetdelbetydandeföranställningarTillfälliga avensvarar
kategorinveckaunderarbetslösablirantaletAvlöshet. svararensom

Bland dem ärtabell 2.4.40förslutförtarbeteåtaget somprocentca
har dennaarbetslösa,antaletbeståndetdvsviss tidpunkt,arbetslösa aven

ande-faktumtabell 2.5. Detoch 40mellan 27 attvarieratandel procent
arbetslöshetstidemaåterspeglarbeståndetii inflödethögre än attlen är

sådanaföranställningartillfälliga änlämnatförkortareär sompersoner
bl.a.i sintordeDettaanställningar.från fasta tur sammar-sagtssom upp
anställningar,i tillfälligaöverrepresenteradeungdomarmedhänga äratt
arbetslösa.äldrearbetslöshetstiderkortare änhar väsentligtungdomar
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2.4 ArbetslöshetsinflödetsTabell bakgrund procent totalaav
inflädet respektive antalet personer

ÅtagetNy- eller Personal-
åter- eller drifts- slut-arbete

Övrigtinträdande inskränkning fört
32,8 10,3 43,1 13,81987

1900 600 2500 800
30,0 8,0 40,0 22,01988

1500 400 2000 1 100
31,1 6,7 42,2 20,01989

1400 300 1900 900
30,0 10,0 38,0 22,01990

1500 500 1900 1100
27,1 20,0 34,3 18,61991

1900 1400 2400 1300
24,7 26,5 41,3 7,41992-

2300 2500 3900 700
förstade kvartalentreavser
SiffromainomAnm; antalet blir arbetslösaunderparantesanger personersom en

genomsnittsvecka respektiveår. lnflödetunder fåsfrånuppgifter hurmångaom somuppgeren
arpeLslöshetstidpå veclm.exakten
KALLA

Tabell 2.5 Arbetslöshetens bakgrund procent antaletav
arbetslösa

ÅtagetNy- eller Personal-
åter- eller drifts- arbete

Övrigtinträdande inskränkning slutfört

26,6 13,6 39,5 20,31987

28,3 11,1 36,0 24,61988

29,5 10,1 33,4 27,01989

26,7 14,1 28,7 30,51990

24,3 24,8 26,9 24,01991

22,2 35,7 27,0 15,11992-
förstade kvarmlentreavser

KALLAAKU
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i olika länderlAnställningsskydd3.

avskedandenUppsägningar och13. .

employment-at-will längedoktrinenhararbetsmarknadamerikanskPå
såväl arbetsgivarei principDoktrinen innebärförhärskande.varit att som

anställningsrela-upplösaomedelbar verkanmedarbetstagare har rätt att
något skäl för sittskyldiginte uppsäg-Arbetsgivarentionen. är att ange

beslutet.inte överklagaanställde kanoch denningsbeslut

bl.a.doktrin förekommertraditionella rättenfrån dennaAvsteg genom
för uppsägningar. Lag-reglerförhandlafackföreningarför t.ex.att om

arbetsgivareförhindrarmedborgerliga rättigheter sägastiftningen attom
hardiskriminering. Dessutomkan tolkaspersonal detta somomupp

uppsägningarogiltigförklarakommitväxande gradidomstolarna utanatt
oskrivnaskulle brytatill sådanahänvisninggrund medsaklig motatt

kommit riskeraarbetsgivarnaocksåDärmed harmställningskontrakt. att
i samband medkostnaderskadestånd och andrahögaofta mycket upp-

tillRättstvister i anslutningmotiverade.sig sakligtintesägningar tersom
1980-talet.dramatiskt underökadeuppsägningar

lagstiftningen skiljereuropeiskaövrigaliksom i densvenskal den man
aktualiserasuppsägningar. Avskedanden näravskedanden ochmellan

arbetsgivaren ochförpliktelsersinaåsidosattanställdeden gentemotgrovt
aktuella iUppsägningar bliruppsägningstid.ske kravoftakan utan

måste reduceras ellerpersonalstyrka närföretagetsandra fall, när ent.ex.
finnsfallenför l dekvalifikationer arbetet.visar sig saknaanställd senare

ekonomisk kompensa-ofta kravuppsägningstider ochnormalt krav
avgångsvederlag.personaluppsagdtion till

personliga skäluppsägningländer kanflera europeiskal ut-vara enav
Italien,i Tyskland ochkan, bl.a.Uppsägningama över-dragen process.

lång tid och deniblanddomstolsförhandlingama kanklagas i domstol; ta
brittiskatid. Detfull lön under dennauppbärberörda systemetpersonen

uppsägning-besluttill överklagandenockså möjligheterinnefattar omav
de instanseruppfattningenallmännadenhär att somvarasynesmenar,

- 1991,1990,1988, Buchtemannhuvudsakligen EmersonAvsnittet bygger
19923.Bentolila Saint-Paul1986Ehrenberg samt
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fäller de slutgiltiga avgörandena hänsyn till arbetsgivamastar stor argu-
Det krävs också anställningstid minst två år för denment. en att an-

ställde ska kunna överklaga uppsägning.en

Uppsägningar i samband med personalinskränkningar i Europa oftaär
förknippade med finmaskigt regelverk. Krav på varseltider ochett av-
gångvederlag vanliga. Det notabelt idet vissa fallär Holland,är att
Grekland, Spanien, Portugal tills 1986,och, Frankrike krävs myndig-
hetsgodkännande kollektiva uppsägningar. Det emellertid oklart vil-ärav

exakt betydelseken dessa regler ihar; Frankrike före 1986 godkän-som
90des alla krav personalinskränkningar. I USA finnst.ex. procent av

1989 federalsedan lagstiftning föreskriver 60 dagars vidvarselen som
personalinskränkningar.större

fleraI länder för avgångsvederlag utformadeär så de berör-systemen att
företagenda själva står för hela eller del kostnadema. Häri liggeren av
viktig skillnad det svenska där avgångsvederlag ñ-gentemot systemet,en

nansieras arbetsmarknadspartema organiserat kollektivt för-ettgenom av
säkringssystem se Edebalk Wadensjö 1992. I Sverige behöver nor-
malt inte det enskilda företag personal betala avgångsve-sägersom upp
derlag, något självfallet minskar kostnaderna för uppsägningar i för-som
hållande vad gäller i flera andra länder. I fall uppsägningsom av som
står i strid med LAS uppkommer emellertid skadeståndsskyldighet för det
enskilda företaget.

Tidsbegränsade3 .2 anställningar.

tillI Europa, skillnad från USA, anställning tillsvidareär regel. Avsteg
dennafrån iregel form anställning för viss tid normalt föremål förärav

lagstiftning begränsar användningen sådana kontrakt. Reglering-som av
således under vilka förutsättningar och under långhur tidarna anger som

tidsbegränsad anställning får förekomma. Exempel på skälig grund för
tidsbegränsad anställning säsongarbete, vikariat,är provanställning el-en
tillfälligler arbetsanhopning. Under 1970-talet skärptes dessa regleringar

i många länder, medan 1980-taletunder i flera fall har sökt ökaman ut-
för tillfälliga anställningar.rymmet

Tabell 3.1 bild vilka regler gäller för visstidsanställningarger en av som
i EG-ländema. I Danmark, Holland och Storbritannien finns obegränsade
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ilagstiftningenmedananställningaranvända tillfälligamöjligheter att
sådanaomfattningeninskränkerolikaländerövrigaflertalet sätt av

EG-i allaanställningartidsbegränsadekananställningar. Det attnoteras
år ellerperiod påomfattaländer kan ett mer.en

olika länderianställningartillfälligaförRegler3.1Tabell

Krav typ
tidMaximeradarbeteav

2 årNejBelgien

ObegränsadNejDanmark

2 årJaFrankrike

ObegränsadJaGrekland

ObegränsadNejHolland

ObegränsadNejIrland

årlJaItalien

ObegränsadJaLuxemburg

3 årJaPortugal

3 årNejSpanien

ObegränsadNejStorbritannien

år1.5JaTyskland
199241Samt-PaulKALLABentolila

tidsbe-regleringamauppmjukningskedde1980-taletUnder omaven
Spanien. I Väst-Frankrike ochVästtyskland,i bl.a.anställninggränsad

börjanBundesarbeitsgericht sedanArbetsdomstolenhadetyskland av
Föranställningar.tillfälligareglerrestriktiva attetablerat1960-talet om
krävdesmånaderperioder längretillåtas för änskullesådana kontrakt sex

lagstiftningensvenskai denfalllikartade demycketspecifika skäl, som
År 1985 tillkomanställning.tidsbegränsadgrund för en nynämns som

tidsbegränsadavtalträffamöjligheternaväsentligt ökadelag att omsom
specifika villkornågralängreintekrävsanställning. I det attsystemetnya
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ska uppfyllas för avtal tillfällig anställning ska kunna ingås. Grän-att om
för visstidskontrakt till 18 månader, eller 24 månader försattessen

nystartade företag med högst 20 anställda.

Spanien infördesl möjligheter för visstidsanställning år 1984. Såledesnya
möjligheter föröppnades träffa avtal tidsbegränsad anställningatt om

några specifika krav på skälig grund uppställdes. Kontrakten iutan att
kandet perioder till månader 12 månader frånsystemetnya avse upp sex

och april 1992. Demed kan också förnyas, dock längst för perioden av
år. Arbetsgivamas kostnader för upphöra med visstidsanställ-tre att en

ning före tid låga eller obefintliga, och de anställdaär kan inteutsatt
överklaga arbetsgivarbeslut upphöra med anställningen.attom

lagstiftingenDen spanska har medfört tredjedel allaattnya ca en av an-
ställningar tidsbegränsade år 1992. I andra europeiska länderär är mot-
svarande tal betydligt lägre; studie avseende 1988 fann andelenatten
uppgick till 8 i Holland, 6 i Frankrike, Tyskland ochprocent procent
Storbritannien, 5 i Italien. För detta år andelen församt procent var
Spanien 24 procent. Som framgått har motsvarande tal i Sverigeovan
uppgått till l0 under år.procentca senare

olika institutionella reglernaDe för uppsägningar och tidsbegränsade an-
ställningar avspeglas också i personalomsätmingsdata. Ju mindre restrik-
tioner tidsbegränsade anställningar, desto högre blirsom omger perso-
nalomsättningen och andelen korttidsanställda i företagen. måttEtt är an-
delen de anställda varit anställda under kortare tid två åränav som
tabell 3.2. EG-ländema har ungefär andel korttidsanställdasamma

Japan 19 procent medan andelen i USA ungefär sådubbelt hög.ärsom
Länder Danmark, Holland och Storbritannien, där lagstiftningen intesom
begränsar användningen tidsbegränsade anställningar, har hög andelav
kortidsanställda. Italien, har mycket rigida regler för tidsbegränsadesom
anställningar, låghar andel korttidsanställda. SverigeI uppgick andelen
med kortare anställningstid två 20år till år 1981, dvsän näraprocentca
genomsnittet för EG Levnadsnivåundersökningama 1981.
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Tabell 3.2 Andel korttidsanställda i2 år olika länder
procent

Italien 19781 13

2 Belgien 1978 18

3 Frankrike 1978 18

Tyskland 19784 19

Luxemburg 1978 19

Japan 1978 19

EG genomsnitt 19

7 Irland 1979 22

8 Storbritannien 1979 24

9 Danmark 1978 27

10 Holland 1979 28

USA 198311 39
KÅLLA Emerson1988

Bertola 1990 har rangordnat tio olika länder med avseende på graden
anställningsskydd vilket arbetsgivarsynvinkel normalt liktydigtärav ur

med uppsägningskosmader. Rangordningen till möjligheterhänsyntar att
utnyttja tillfälliga anställningar, också till andra faktorer varsel-men som
skyldighet och på sakligkrav grund för uppsägningar. Italien framstår

det extremfallet med mycket höga kostnader för sägaena attsom upp
USApersonal; andra extremfalletdet med de lägsta uppsägningskost-är

Sverigenadema. placeras i denna rangordning fjärde plats efter Ita-
lien, Belgien och Frankrike tabell 3.3.
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3.3Tabell Rangordning tio länder med avseende på gradenav
anställningsskyddav

Italien Japanl.

2. Belgien Storbritannien7.

3. Frankrike Holland

Sverige4. Danmark

5. Tyskland 10. USA
KALLA Benoln1990 pl Emerson1988baserad

Sammanfattningsvis kan graden anställningsskydd uppvisarsägas att av
Ävenvariationer mellan olika länder. länder i övrigtmed lik-stora stora

Sverigeheter, och Danmark, har markant olika regler för uppsäg-t.ex.
ningar och tillfälliga anställningar. Reglerna för tidsbegränsade anställ-
ningar framstår speciellt restriktiva Sverigei högst månader isom sex
Sverige minst år i flertalet övriga västeuropeiska länder.mot ett

4 Effekter anställningsskyddav.

Vi kommer i det följande diskutera effekter anställningsskydd uti-att av
från ekonomisk teori empiriskoch forskning. Det aktuella forskningsom-
rådet emellertid inte särskilt väl genomarbetat. Under år harär senare
emellertid frågor kring anställningsskyddets effekter blivit föremål för

undersökningarteoretiskaväxande antal analyser och empiriska Denett
internationella diskussionen förs ofta i kostnader för anställatermer attav
och avskeda arbetskraft hiring and ñring costs. Vi diskuterar hur så-
dana kostnader påverkar företagens arbetskraftsefterfrågan, ocksåmen

reglerhur tidsbegränsad anställning, varselskyldighet och turord-om
ningsregler påverka arbetsmarknadenskan funktionssätt.

2 Vår diskussion empiriska forskningenden främst studier västeuropeiskaom avser av
länder och USA. Se Freeman 1992 för liknande diskussion utvecklingsländer.en av
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4.1. Arbetskraftsefterfrågan, sysselsättning och
arbetslöshet

diskussionerI den europeiska arbetslösheten har betydelsenom av an-
ställnings- och uppsägningskostnader ofta Sådana kostnaderpoängterats.
kan kallas för anpassningskostnader eftersom de påverkas den takt medav
vilken företagen förändrar sysselsättningen. Regler försvårarsom upp-
sägning arbetskraft företagen mindre benägnagöra nyanställaantasav att
personal; anställningsbeslut innebär risktagande beslutetett störreett om
kan upphävas endast svårighetmed och med höga kostnader följd.som
Restriktiva regler för vad skälig grund för uppsägningär ärsom ett
exempel sådan kostnad; i kostnaden kan inkluderas fören resurser
förhandlingar liksom eventuella skadestånd. Om avgångsvederlag betalas

de företag personal kommer ocksåsäger vederlagens storlekav som upp
påverka företagens beslut uppsägningar och nyanställningar.att om

De rigorösa analyserna hur anställnings- och uppsägningskostna-mest av
der påverkar företagens beteende har Bentolila Bertolapresenterats av
1990, Bertola 1990, 1992 Bentolila Saint-Paul 1992. I dessasamt
modeller studeras hur anpassningskostnader påverkar företagens benä-
genhet personal liksom incitamentsäga deras anställaatt upp att ny ar-
betskraft. Företaget given utveckling tiden förmötaantas överen pro-
duktefterfrågan och lönerna också givna. Företagets problemtas ärsom

välja antalet nyanställningar och uppsägningar maxime-att sättett som
nuvärdet alla framtida vinster. Därvidlag företaget framåtblick-ärrar av

ande och inser nyanställningar idag kan medföra uppsägningar ochatt
därmed förknippade kostnader i framtiden. På företa-beaktarsättsamma

vid sitt beslut uppsägningar i framtiden kan tvingasget attom man nyan-
ställa arbetskraft med därav följande anställningskostnader.

fögaEtt överraskande resultat de teoretiska analyserna ärav att an-
passningskostnademas storlek påverkar sysselsättningens konjunkturkäns-
lighet. Med anpassningskostnaderhöga kommer sysselsättningen vari-att

mindre vad skulle falletän vid låga kostnader förera som vara anpass-
ning. Dessa teoretiska resultat verkar också väl med destämma överens
skillnader vi observerar det gäller sysselsättningensnär och arbetslöshe-

variabilitet i olika länder. Figur 4.1 visar sambandet mellantens anställ-
ningsskydd och arbetslöshetens BNP-känslighet för perioden 1962-1988.
Anställningsskyddet i form rangordningmäts 1,...,l0 för tio olikaen
länder från tabell 3.3 ovan, där Italien USAoch extremfallen;utgör
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Italien restriktiva USA den minst restriktivahar den och lagstift-mest
ningen. Rangordningen arbetslöshetens BNP-känslighet i de olika län-av

förhärrör från regressionsekvationer respektive landderna typenav

AU bAlnBNP+ +a e ,

somU arbetslöshetsgraden. Koefficienten b negativadär antaranger
mått på samvariationen mellan BNP-förändringarvärden ochett ar-ger

betslöshetsförändringar. USA på koefñcienten,har lägst värde dvs det
värdet, och därmed också den BNP-känslighetennegativastörsta största

för arbetslösheten. Mönstret i figur 4.1 tydligt; länder låg gradmedär av
anställningsskydd uppvisar de kraftigaste arbetslöshetsvariationema.

4.1 ArbetslöshetensFigur BNP-känslighet

BNP-känslighet
10 u--

USA
9 -- Nederlanderna

8 I--
Tyskland

7 I-- Danmark
6 I- Storbritannien u
5 I-- Belgien
4 n-- Frankrike

3 u-- Svenge

2 I-- Italien
1 u-- Japan

i i l i l i I i l i0

0 2 3 5 6 7 8 9 1 01 4
Ansiällningsskydd
KÄLLA Bcriola1990

mått variabilitet i sysselsättningAndra och arbetslöshet likartadeger
figur 4.2 relateras förresultat. I rangordningen anställningsskydd till
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graden tröghet eller persistens i arbetslösheten. Rangordningen förav
arbetslöshetens persistens kommer tidsserieregressionerfrån typenav

I%a+B-Q4+y4Q4+n-

I sådana regressioner de Bskattade värdenaär normalt positiva medan
yofta B+yärnegativa värden. Summan i regel positiv ochantar ettger
mått på arbetslöshetens BMI,persistens; lägre värden på desto mindre

Återigenpersistens. det Italien och USA extremfallen;är USAutgörsom
uppvisar den minsta graden persistens och Italien den högsta. Figur 4.2av
visar tydligt samband mellan anställningsskydd och arbetslöshetspersis-ett

högre grad anställningsskydd, desto arbets-tens; trögareav reagerar
lösheten störningar.

Figur 4.2 Arbetslöshetens persistens

Persistens
10 -- I

USA
9

D kanmar
8 Sverige

I
Storbritannien

IJapan

I
Nederländerna

I
Tyskland

I
Belgien

IFrankrike

Italien

l lI I
0 21
Anställningsskydd
KÄLLA Bertola1990

Man kan naturligtvis hävda de enkla korrelationer det här frågaäratt om
inte några övertygande teorin.utgör Här dock teoretiskadeärtest av
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slutsatserna så självklara det egendomligt de inteatt ytterstpass vore om
skulle överleva empirisk prövning. De tydliga samband finnerman ger
vid handen den tillämpade rangordningen fångar substantiella skillna-att
der mellan olikade ländernas arbetsmarknader.

Richard Layard Stephenoch Nickell har i serie bidrag sökt förklaraen
skillnader i funktionssätt mellan olika länders arbetsmarknader. I Layard

Nickell 1992 studeras arbetslöshetsvariationer i l9 OECD-länder un-
der perioden l956-1988. Som mått på anpassningskostnader används an-
delen anställda med högst två års anställningstid. Detta inget idealisktär
mått, det positivt korrelerat med direktaär mått på uppsäg-men mer
ningskosmader. I den modell Layard Nickell skattar påverkarsom an-
passningskosmadema arbetslöshetens persistens iden förväntade riktning-

högre anpassningskostnadema desto arbetslös-är, trögareen; reagerar
vidheten störningar.

Om anpassningskostnademas effekter sysselsättningens variabilitet är
tämligen självklara så kan inte sak effekterna på densägassamma om ge-
nomsnittliga sysselsättningen över konjunkturcykel. I litteratu-t.ex. en

har ofta hävdats högre anpassningskostnader leder till lägreattren ge-
nomsnittlig sysselsättning, analogt med effekten högre lönekostnaderav
se Hamermesh 1986. Analysema Bertola m.fl. visar dessat.ex. attav
slutsatser inte håller generellt. Således visar Bertola 1990, 1992 att
högre kostnader för personal vissaunder förutsättningarsägaatt upp
faktiskt kan leda till högre genomsnittlig sysselsättning; det märkaär att

företagen i modellen framåtblickande och beaktarär nyanställning-att att
kan föranleda framtida uppsägningar och uppsägningskostnader. I dear

numeriska exempel konstrueras emellertid den kvantitativa effek-ärsom
liten.ten

I vilken finnsgrad det då empiriska resultat belyser sambanden mel-som
lan den genomsnittliga sysselsättningen och graden anställningsskyddav
Bertola 1990 jämför anställningsskydd och arbetslöshetsnivâ för tio
olika länder under perioden 1960-1987 och för olika delperioder. Sam-
banden visar sig genomgående och de växlar alltefterteckenvara svaga

Återigenvilken delperiod studeras. frågadet enkla korrelatio-ärsom om
på begränsat antal observationer, varför långtgående slutsatser börettner

undvikas. Det emellertid svårt finna förstöd hypotesensynes attvara att
högre grad anställningsskydd skulle medförtha högre arbetslöshet.en av
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Lazear 1990 har också kringstuderat frågor anställningsskydd och ar-
utifrånbetslöshet data för olika länder. Han utnyttjar kombinerade tids-

serie- tvärsnittsdata för 29och olika länder däribland Sverige för tids-
perioden 1956-1984. Det främst två faktorer Lazear fast-sökerär som
ställa betydelsen nämligen avgångsvederlag föroch uppsägningstiderav,
anställningar avbryts på grund misskötsel från arbetstaga-som grovav

regressioner,sida. Lazears enkla i meningendenär ytterst attrens som
inkluderar få förklaringsvariabler,de tyder avgångsvederlag ochatt

varseltider bidrar till högre arbetslöshet lägreoch sysselsättning i förhål-
till befolkningen.lande Resultaten emellertid svårtolkade eftersom detär

oklart hur variablema definierats åtminstone för Sveriges del. Iär
Sverige finns inte några lagstadgade avgångsvederlag eller uppsägningsti-

ider samband med misskötsel föranleder avskedande. I Lazearsgrov som
databeskrivning detta den svenska genomsnittliga uppsäg-trotsanges
ningstiden till 0,76 månader

Den ambitiösa modellen för förklara arbetslösheten i olika ländermest att
har utvecklats Richard Layard och Stephen Nickell. I den nämndaav ovan
studien Layard 1992N ickell ocksåsöker fastställa anpassnings-man
kostnademas betydelse för nivå effekternaarbetslöshetens utöver ar-
betslöshetens variabilitet. Resultaten bekräftar Bertolas observationer;
graden anställningsskydd verkar inte ha någon systematisk effektav
arbetslöshetsnivån lång sikt. Pissarides 1986 liknanderapporterar re-

isultat empirisk studie i Storbritannien.arbetslöshetenen av

Vad gäller svenska studier dessa fåmycket till antalet. Holmlundär
1978 studerade vilka effekter införandet LAS den l juli 1974 hadeav

företagens nyanställningsbeteende och ungdomarnas arbetslöshet. Be-
träffande nyanställningar kunde tydliga samband fastställas. Företagen tog

tid på siglängre för tillsätta lediga platser efter införandet LAS; ef-att av
fekten vakanstiden uppskattades till 5-10 Detta förenligtärprocent.
med hypotesen ökade kostnader för arbetskraft minskarsägaatt att upp
företagens benägenhet nyanställa personal. Några säkerställda effekteratt

ungdomsarbetslösheten kunde dock inte fastställas i denna studie.
SivenAndra studier 1977 Axelsson Löfgren 1978 fann ocksåsamt att

LAS ökade vakanstidema.

I Holmlund 1980, 1981 redovisas andra studier LAS. Vad gäller ef-av
fekterna arbetslöshetstidema eller bestämt sannolikhetennärmare att-
under period lämna arbetslöshet fann Holmlund 1981 inga signifi-en -
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kanta effekter införandet LAS. kunde tydligDäremot minskningav av en
antalet arbetsgivarinitierade uppsägningar skönjas under andra hälftenav
1970-talet, likaså minskning arbetslöshetsinflödet. I de ekonome-av en av

triska modeller Holmlund skattade kunde del föränd-dessasom en av
ringar tillskrivas införandet LAS.av

Lagen anställningsskydd på vissaändrades punkter 1982; bl.a. under-om
tidsbegränsadelättades anställningar. Holmlund 1986 undersökte om

den lagstiftningen fick några effekter nyanställningama inom in-nya
dustrin. Analysema visade nyanställningama ökade vakanstidemaatt
förkortades efter införandet den lagen i april 1982. Dessa positivaav nya
effekter ungefär storleksordning de negativa effekter-var av samma som

LAS 1974; således skulle nyanställningsbeteendet efter LAS 1982na av
ungefärfölja under perioden före den l juli 1974.mönstersamma som

informationIntressant hur företagen uppfattar LAS i Agellom ges
1992.Lundborg har genomförtDe intervjuundersökning meden perso-

nalchefer och löneförhandlare vid 182 industriföretag ingår i Indu-som
striförbundets planenkät. Deras resultat tyder på LAS medför höjdaatt
rekryteringskostnader. En klar majoritet företagen ansåg att trygg-av
hetslagama gjorde försiktigadem vid nyanställningar figur 4.3.mer

farmsDäremot inte entydighet i effekternavad gäller påsamma svaren
lönenivån figur 4.4. En icke obetydlig minoritet ansåg visserligen att
ökade möjligheter avskeda anställda skulle minska lönekraven,att men
majoriteten företagen ansåg detta knappast viktig mekanism.attav var en

4.4Figur uppfattning hur rimlig den s.k insider-outsider teo-ger en om
upplevsrin företagen. Enligt denna teori bidrar höga personalomsätt-av

ningskostnader till de redan anställda kan inflytande löne-utöva överatt
sättningen leder till bestående arbetslöshet se Lindbecksättett som
Snower 1988.
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Figur 4.3 Företagens bedömningar LAS effekter påav
rekryteringar

KÄLLA Lundborg1982Agell
30,0% 1-

24,3%

20,0%

10,0%

0,0%
82 3 5 6 7 91 4

LAS leder till företaget anställningstillfälletvid göratt noggrannare
prövningar produktiva egenskaper vadde arbetssökandes än somav

varit fallet.annars

Instämmer delvis Instämmer heltInstämmer

2 3 6 8 91 4 5 7 a
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4.4Figur Företagens bedömningar LAS effekter påav
lönekrav

KÄLLA Agell Lundborg1982
30.0% --

20,0°o 18,270177700

10,0% -

0,0% -
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Den svenska arbetsmarknadslagstiftningen förhindrar företagatt
avskedar anställda för dessa med sökandeersätta äratt externa som
villiga arbeta till lägre lön. Bedöm riktigheten följande påståendeatt av
Om lagstiftningen förändras så Ert företag möjlighetstörreatt attgavs

anställda skulle hotet billigarearbetslös,säga ersättasattupp om av
arbetskraft leda till lägre lönekrav. Ringa in på skalan 1-9.rätt svar

GanskaHögst osannolikt sannolikt Mycket sannolikt

62 3 4 5 8 91 7

4. 2 Tidsbegränsade anställningar
.

Som framgått fleratidigare har europeiska länder under 1980-talet skapat
förökat tidsbegränsade anställningar. Vilka konsekvenser fårutrymme

sådana förändringar Teoretiska empiriska analyser effekternaoch avav
tidsbegränsade anställningskontrakt Saint-har Bentolilapresenterats av

1992 BentolilaPaul Dolado 1992. Bentolila Saint-Paulsamt stu-
efterfrågan vid givenderar lön, medan Bentolila Dolado undersöker
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lönebildningenhur påverkas. De empiriska analyserna gäller Spanien, där
tidsbegränsade anställningar fått mycket omfattning mittensedanstoren

l980-talet.av

Hur kommer möjligheten till tidsbegränsade anställningar påverkaatt sys-
selsättningen i framåtblickande företag med given löneutvecklingett en
Bentolila Saint-Paul visar i sin teoretiska analys effekten kort siktatt
blir ökad total sysselsättning. Företagen söker minska antalet tillsvida-en
reanställda rigid labor samtidigt de ökar antalet anställda till-som
fälliga kontrakt. Sysselsättningseffekten lång sikt emellertid oklar;är

går intedet teoretiska grunder sysselsättningen bliravgöraatt om
högre eller lägre i möjlighet till tidsbegränsadeett system som ger an-
ställningar. Däremot effekterna på sysselsättningens konjunkturkäns-är
lighet klara. Med möjligheter till tidsbegränsade anställningar kommer
svängningarna bli sysselsättningen faller kraftigare nedgångs-istörre;att
fasen stigeroch snabbare i uppgångsfasen. Dessa intuitivtresultat lätt-är
begripliga och analoga med de resultat Bertola 1990 presenteratsom
vad gäller effekterna högre kostnader för uppsägning arbetskraft.av av

Den spanska utvecklingen stöd för de teoretiska resultaten hosettger av
Bentolila Saint-Paul 1992, nämligen möjligheter till tidsbegränsadatt
anställning upphov till expansion sysselsättningen under kon-ger av en
junkturuppgångsfas. Under de två första åren efter de reglemas infö-nya
rande utnyttjades inte tidsbegränsade kontrakt i någon nämnvärd ut-
sträckning. Vändpunkten kom 1986 i samband med konjunktur-allmänen
förbättring. Praktiskt alla kontrakt 98 procent registre-taget nya som

Övervid arbetsförmedlingarna har dess varitsedan tidsbegränsade.rats
tredjedel antalet anställda hade tidsbegränsade anställningar i börjanen av
l990-talet. Under perioden 1987-1990 ökade antalet tidsbegränsadeav

anställningar 140med samtidigt antalet tillsvidareanställ-procent som
minskade 3,5ningar med Det spanska videxemplet handenprocent. ger

möjligheter till tidsbegränsade kontrakt får företagen ändraatt att ar-
betsstyrkans sammansättning i riktning färre antal tillsvidarean-mot
ställda.

Möjligheten till tidsbegränsade kontrakt kan också påverka lönebildning-
Bentolila Dolado 1992 formulerar modell i vilken fackligadeen. en

lönekraven domineras insiders, identifierade anställda medav som
tillsvidareanställning. Tre olika effekter För det forsta kanpoängteras.

tillfälligt fungerade anställda buffert vid personalinskränkningar.som en
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Sannolikheten försämrat efterfrågeläge ska föranleda uppsägningaratt ett
insiders blir mindre företaget tillfälligthar andel anställdastorav om en

vilka kommer i första Bufferteffektenhand. innebärsägasatt attupp
tillfälliga anställningskontrakt kommer driva lönerna eftersom deatt upp

minska riskernatenderar för insiders förlorar sina anställningar.att att
det andra kan den fackligaFör förhandlingsstyrkan visavi arbetsgivaren

påverkasockså andelen tidsbegränsade anställningar. Insiders utövarav
makt lönebildningen bl.a. möjligheten samarbeteöver vägraattgenom
med outsiders villiga arbeten till lägre lön. Denna möjlighetär att tasom
till samarbetsvägran, eller i extremfallet direkta trakasserier, torde bli ett
kraftfullare i löneförhandlingama företaget har hög andelvapen om en
tillfälligt anställda outsiders. Effekten tillfälliga anställningar blir attav
insider-makten ökar och lönerna blir högre. En tredje effekt verkar iatt
lönemodererande riktning via de anställdas strejkbenägenhez. Om det

mångafinns tillfälligt anställda, vilka lätt kan avskedas, kommer strejkbe-
nägenheten sannolikt minska. Effekten blir för insidersmaktenatt att
minskar, vilket tenderar ned lönerna. Nettoeffekten lönenatt pressa av
tillfälliga anställningskontrakt därför teoretiskt obestämd och fårär avgö-

på empiriska grunder.ras

Bentolila Dolado studerar löneutvecklingen i spanska industriföretag
under slutet l980-talet. Ett deras resultat kan tolkas ökadattav av som en
andel tillfälligt anställda leder till förhögre löner insiders, dvs de tills-
vidareanställda. Resultaten tyder också insiders inte beaktar de till-att
fälligt anställdas intressen formulerarde sina lönekrav. Vidare finnernär

för tillfälligastöd anställningskontrakt leder till minskad strejk-attman
benägenhet.

Som tidigare infördes möjligheterökade till tillfälliga anställning-nämnts
i västra Tyskland år 1985. Christoph Buchtemann 1990, 1991 harar

studerat effekterna denna lagstiftning.tyska Tillfälliga anställning-av nya
har i Tyskland inte alls fått omfattning i Spanien; i slutetar samma som
1980-talet färre lO löntagarna föranställda begrän-än procentav var av

sad tid. De tidsbegränsade anställningama gäller främst arbetskraft med
relativt låg utbildning. Buchtemanns undersökning visar den heltatt
överväldigande delen 93 procent nyskapade visstidsanställningarav

kunnatskulle ha komma till stånd enligt de regler gällde föreäven som
1985; 7 skulle ha varit illegala i det äldre Enligt företa-procent systemet.

bedömningar hade femtedel dessa 7 nytillkommit tillprocentgens aven
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lagstiftningen.följd den Endast alla tidsbe-1,5 procentav nya ca av nya
anställningar skulle således kommit tillgränsade ha stånd grund denav

lagstiftningen, vilket 0,5 samtligamot procentnya svarar ca av nyan-
ställningar.

Produktivitetsutveckling4.3. anställningsskyddoch

Modern arbetsmarknadsforskning har kastat ljus klassiska frå-övernytt
hur de anställda ska kunna stimuleras till arbetsinsatser. Igodagor om

varianter effektivitetslöneteorinden s.k. fungerar hot avsked, ochav om
förknippade arbetslöshetsrisker,därmed faktor disciplinerarsom en som

avhåller frånde anställda och dem maskning. också fö-Det vanligär en
reställning högre arbetslöshet de anställda rädda jobben,göratt mer om
vilket bl.a. sig lägre frånvaro. Flera empiriska studier vi-haryttrar som

högre arbetslöshet faktiskt tillkan leda högre produktivitet sesat att
Holmlund 1992. Mot denna bakgrund kan frestas dra slutsatsen attman
minskat anställningsskydd leder till högre arbetsintensitet tilloch därmed
högre produktivitet. Slutsatsen emellertid förhastad; det går inteär att
teoretiska grunder vilken effekt arbetsintensiteten följeravgöra som av
minskat anställningsskydd.

Olika aspekter på sambanden mellan anställningsskydd och arbetsintensitet
effort har analyserats bl.a. Lindbeck Snower 1988 samtav
Jimeno Toharia 1991. I de modeller forrnulerats frånutgårsom man

den anställde påverkakan sina möjligheter till fortsatt anställningatt egna
sin arbetsintensitet; högre denna desto mindre risken förär, ärgenom

uppsägning eller Lindbeckavsked. Snower identifierar substitu-en
tionseffekt och inkomsteffekt. Den förra effekten tenderar ökaatten
arbetsintensiteten anställningsskyddet förbättras; sannolikhetnär större att
få behålla jobbet innebär ökad belöning för arbetsinsatserna och därmed
incitament till ansträngningar. Inkomsteffekten verkar iextra motsatt
riktning; den minskade risken förlora jobbet innebär förväntadökadatt
inkomst och därmed mindre anledning till ansträngningar.extra

Ökade möjligheter för företagen använda sig tidsbegränsadeatt av an-
ställningar kan också medföra produktivitetseffekter via konflikter mellan
tillsvidareanställda insiders outsidersoch anställts för begränsadsom
tid. Insiders kan ha anledning i sitt intresse försvåra inskolningatt eget
och uppläming outsiders. Effekten kan bli produktiviteten minskar.attav
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ocksåDet tänkbart anställningsförhållanden skapar bättreär att trygga
förutsättningar för investeringar i företagsspecifikt humankapital.

teoretiskaDe analyserna sambanden mellan produktivitet och anställ-av
ningsskydd leder således inte till några klara slutsatser. Empiriska under-
sökningar lyser helt med sin frånvaro. försökEtt till empirisknästan

återfinnsanalys hos Jimeno Toharia 1991, studerar produktivi-som
tetsförändringar i industri.spansk utnyttjar förDe data olika industri-
branscher, inklusive uppgifter andelen sysselsatta anställda förärom som
begränsad tid. Resultaten för perioden 1987-1988 vid handen attger en
högre andel tidsbegränsade anställningar leder till signifikant lägre pro-
duktivitet; för åren 1988-1989 återfinns däremot ingen statistiskt säker-
ställd effekt. fårResultaten tolkas med försiktighet. Man bör emel-stor
lertid författarna ansträngningar kontrollera förgörnotera att stora att
inflytandet produktivitetspåverkandeandra faktorer, arbetskraf-t.ex.av

sammansättning. Ytterligare indikation på negativa produktivi-tens en
tetseffekter tidsbegränsade anställningar i Spanien återfinns i Alba-av
Ramirez 1991. I studie löneskillnader mellan individer finner hanen av

avkastningen på arbetslivserfarenhet lägre för tillfälligt anställdaär änatt
för tillsvidareanställda. Detta kan tyda utbildningsinnehållet i formatt

on-the-job-training mindre för de tillfälligt anställda.ärav

bildEn hur olika grad anställningsskydd samvarierar med den eko-av av
nomiska tillväxttakten i olika länder figur 4.5 och figur 4.6. Denges av
ekonomiska tillväxttakten genomsnittlig årlig tillväxt BNPanges som av

invånare under perioderna 1973-1979 respektive 1979-1989. Gradenper
anställningsskydd rangordning enligt tabell 3.3av anges som en ovan,

med Italien i och USA i botten. För perioden 1973-1979 finnertopp
positivt samband mellan tillväxttakt och anställningsskydd; viett svagt ser

Italien, har den högsta graden anställningsskydd, ocksåt.ex. att som av
har den högsta tillväxttakten. USA åhar andra sidan både den lägsta gra-

anställningsskyddden och tillväxttakten. 1980-taletden lägsta För ärav
svårtdet finna något tydligt Om vi istället påmönster. sättatt stu-samma

produktivitetstillväxtenderar inom industrin finner vi heller inga klara
mönster.
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4.5 Anställningsskydd och BNP-tillväxt 1973-1979Figur
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Figur 4.6 Anställningsskydd BNP-tillväxt 1979-1989och
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Ovanstående datasammanställningar naturligtvis inga riktigautgör test
frågan anställningsskydd leder tillökat lägre produktivitetsnivå ellerom
långsammare produktivitetstillväxt. Figurema 4.5 4.6och emellertidär

informationsvärde; vidinte helt de handen det tordeutan attger vara
svårt gällande länder med hög grad anställningsskyddgöraatt att av
skulle speciellt drabbade tillväxtproblem. För under-närmareattvara av
söka dessa frågor krävs emellertid studier produktion och produktivi-av

ambitionsnivå.med helttet en annan

Varseltider kollektiva uppsägningar4.4. vid

Regleringar kollektiva friställningar förekommer i denämntsav som
flesta europeiska länder. Dessa regler gäller ofta både Varseltider och av-
gångsvederlag. Lagstiftning reglerar arbetsmarknadspartemas be-som
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teende vad gäller varseltider vid kollektiva uppsägningar deär ett av om-
råden väl illustrerar USA år gått federalatt motsom senare mer
reglering arbetsmarknadsrelationema. Före 1989, Workernärav
Adjustment and Retraining Notiñcation Act trädde ikraft, fanns endast
delstatliga regleringar kollektiva uppsägningar i vissa stater. Effek-av

den federala lagstiftningen har varit och är föremål förterna stortav
intresse amerikanskabland forskare.

De för reglering kollektiva uppsägningar harargumenteratsom en av
lagt vidvikt sådan lagstiftning kan underlätta anpassningenstor att en
arbetsmarknaden Ehrenberg 1986. Lagstadgade minimum varseltiderav
kan de uppsagda finnatid alternativa sysselsättningar. Varselattge mer
kan tid för finna alternativa lösningar i nedläggningsho-även attge mer
tade företag. Obligatoriska varseltider kan lokala myndigheter bättrege
möjligheter planera sin verksamhet. Ur svenskt perspektivatt ett ettger

ocksåvarsel möjligheter bättre olikaplanera arbetsmarknadspolitiskaatt
insatser för de friställda.

Motståndarna lagstiftning varsel baserar sina demot argumentom ne-
gativa effekterna för företagen Ehrenberg 1986. Huvudproblemet är
här varsel leda tillkan ökad personalomsätming, speciellt blandatt ett en

attraktiva på arbetsmarknaden, och därigenom förvärraärgrupper som
Ävenföretagets problem. rad potentiellaandra problem framhålls.en

Arbetskraftens moral och produktivitet kan försämras både ivarsletav
sig och den ökade personalomsättningen. Vidare kan kreditgivare, kunder
och leverantörer bli fortsättatveksamma sina relationer fö-medattmer

Motståndarna lagstiftning dessa negativa effekterretaget. attmot anser
företagetför eventuella positivade anpassningseffektemaöverväger av

därför låtavarsel; de vill frågan eventuella varsel in-avgörasom genom
dividuella eller kollektiva avtal.

Den grundläggande frågan alltså den bästa lösningen obligato-är ärom
rium eller frivilliga kontrakt Addisonse Portugal 1992. Vidt ex en
kontraktslösning efterfrågan påarbetstagarnas varseltid vägasantas mot
kostnaden i lägre lön och företagets kostnader för varsel.termer av en
Arbetstagare med hög värdering varsel och företag lågamed kost-en av
nader för då ingå långtgåendevarsel kan avtal med varselskyldigheter.
Däremot företag medkan höga varselkostnader och arbetare lågmed
värdering varsel teckna avtal liten ellermed ingen varselskyldighetav

sådan lösninghögre lön. En skulle enligt teorin tillledamen en en mer
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effektiv arbetsmarknad vad skulle medföra.regleringar Dennaän typ av
lösning dock förknippad tidskonsistensproblem.med viktigt Iär ett grun-

detta problem beror på asymmetrisk information. Företa-den är ett som
i arbetarna framtida efterfrågeför-har regel bättre kunskaper änget om

hållanden och därmed framtida sysselsättningsmöjligheter. Ett företagom
ingått långa lågahar kontrakt med varseltider och löner kan haettsom

förincitament i efterhand bryta detta kontrakt undvika ökadatt att en
personalomsättning. Detta kan speciellt viktigt problem i kon-ett envara
kurssituation företaget inte behöver tänka på sitt för framtiden.där rykte

mekanismer, beivra missbruk, fram-Sådana andra problem medsamt att
begränsning marknadslösningen.hålls regleringsanhängare hosav som en

diskussionEn intressant teoretisk effekterna obligatoriska varselav av
i 1992. baseras tvåperiodig signale-återfinns Kuhn Hans analys en

ringsmodell asymmetrisk information företaget informationmed har-
framtida efterfrågeläge medan arbetarna saknar sådan information.om

Låt företaget får information sin sysselsättning i periodanta att omoss
förtvå oförändrad sysselsättning eller nedläggning innan de lönensätter

period fall överlevande företagen signaleraI detta kommer deett. att
sin information högre lön. Det kommer däremot intesättaattgenom en

lönsamt för nedläggningsföretagen imitera denna strategi.att attvara
företagen inte tillgodogöraDetta beror de kansättatt senare samma

sig den lägre personalomsättning blir följden högre lön. Dettasom av en
marknadsjämvikt det infonnationsproblemetdär grundläggande ärger en

löst. Om vi inför obligatoriska varsel i modell så dettadenna kommer
inte förbättra arbetarnas situation. Beroende på den exakta lösningenatt

till vi får utfall eller till situa-leder detta endera arbetarnasatt attsamma
försämras företagenstion och vinster ökar. Detta berorkommer att

obligatoriskt varsel inte ökar information sin fram-arbetarensatt ett om
sysselsättning, det förtida däremot sänker lönerna de arbetarattmen som

företagen;i de överlevande dessa företag har inte längre incitament att
höja lönerna för minska sin personalomsättning.att

Effekterna obligatoriska blir heltvarsel annorlunda vi ändrarav om
förutsättningarna för lönesättningen. Låt företagen måste sättaanta attoss
sina löner för period innan de får information de kommerett attom
överleva till period två. fall företagI detta kommer alla sättaatt samma
lön. Arbetama inte informationkan basera sina uppsägningsbeslutnu

framtida nedläggningar. Obligatoriska varsel kommer ökaattom nu ar-
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de tillåter effektivabetamas beslut beträffandenytta attgenom mer upp-
sägningar. Dessutom kommer faktiskt företagens vinster iökaäven att
genomsnitt, företagen får effek-arbetarnasävenatt nyttagenom av mer
tiva uppsägningsbeslut. Dessa resultat kan alltså tolkas obligato-attsom
riska motivera ivarsel lättare med mindre flexibilitet iär att ett system
lönesättningen.

Vår empiriska kunskap effekter varsel vid kollektiva uppsägningarom av
uteslutande från amerikanska förhållanden.härrör De empiriskanästan

studierna behandlar dessutom i regel endast konsekvenserna för indivi-
den. Det kanske väl belagda resultatet från denna litteratur ärmest att

tidenvarsel uppsägning tenderar minska arbete för denatt utanom som
friställs Addison 1987, 1992,Portugal Ehrenberg Jacubson 1988,
Swaim 1990, fl. HuvudeffektenPodgursky tycks här deattrn vara

blivit förtidvarslade i har lägre sannolikhet in iträda arbets-attsom en
får alltså direkt vid förelöshet. De arbete eller friställningen iett nytt

utsträckning de inte blev varslade i förtid. Däremot tycksstörre än som
inte påverkavarslet arbetslöshetstidens längd givet väl blivitarbetarenatt

arbetslös.

studier inte erhållitDessa tyder arbetare varsel drabbasatt som av
månadsungefär längre total arbetslöshet de varslats. Dennaänen som

uppskattning inte allför precist.skall dock Ruhm 1992 visartas att to-
taleffekten varierar betydligt mellan olika demografiska ochgrupper
olika arbetsmarknadslägen. visarHans resultat på tydligare effekter för

minoriteter kvinnor, på regionalaoch arbetsmarknader medsamtt.ex.
arbetslöshet. Ruhm liksom andra,hög pekar, betydelsenäven attav

beakta det s.k endogenitietsproblemet beträffande varsel. I medett system
eller frivilliga såmindre varsel behöver det inte slumpmässigtmer vara

vilka arbetareanläggningar erhåller varsel. Detta kan ha betydandesom
effekter skattningar varslens effekt.av

Vissa studier har undersökt varsel har haft någon effekt arbe-även om
lön i Addisonarbeten t Portugal 1989. Sådana effek-tarens senare ex

tycks svåra belägga. finns viss evidensDäremot för indirektattter en
effekt. Arbetslöshet efter friställningen har negativ effekten senare

Genomlöner. varsel minskar risken bli såarbetslös kommer dettaatt att
indirekt förhöja lönen varslas relativt de inteatt gruppen som som vars-

las.
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lite informationförhållanden så har vibeträffar svenskaVad ytterst om
anpassningsprocessen på arbetsmarknaden.varseltidereffekterna av

olika driftsinskränkningar understudie 1931989 innehållerEdin en av
friställda erhållitandelen1966-1980. Han analyserarperioden nyasom

eftervid olika tidpunkterarbetsmarknadenanställningar på den reguljära
minskarvarseltider faktiskt dennafinner längrefriställningama och att

försiktighet. Edinsmed Avskall dock tolkasresultatandel. Detta stor
friställdabland de ökar medinte arbetslöshetenframgåranalys var-om

i andelenfullt möjligt det ställeti motsvarande grad. Detseltiden är äratt
med varseltidensarbetsmarknadspolitiska åtgärder ökari olika som

frågan varseltidens endogenitet. Viintebehandlaslängd. Dessutom om
de förväntade anpassnings-varseltid påverkasvalettänkakan att avavoss

friställningen.svårigheterna efter

uppsägningarvidTurordningsregler4.5.

påarbetsbrist byggeruppsägningar grundvidTurordningsreglema av
anställde arbetstagaren denut. sistprincipen sist ir1-först Den är som

personalinskränkning. svenskaDevidfår lämna sitt arbeteförst en
arbetsgivare ochspelprinciptillåter dennareglerna sättsatt ar-omur

princip. Vi harkommerbetstagarrepresentanter överens annanom en
med undantag från de lag-vanligt detkunskap hurdock begränsad ärom

stadgade turordningsreglema.

potentiella kostnaderhar uppenbaraturordningsreglerStrikt tillämpade
nyckelpersonal vilkaanställda kanför arbetsgivaren. De sist utgöra utan

tillämpning turord-drivas. En striktintelönsam verksamhet kan aven
sådant fallpersonalinskränkning skulle i kunnaningsreglema vid etten

problemHuruvida dennaframtidinnebära företagets hotas. ärtypatt av
kunskap här i detVår empiriskapraktiken svårtviktiga i ärär säga.att

obefintlig.närmaste

Eneffekter för de anställda.naturligtvisTurordningsregler har även
Turordnings-osäkerhet.de minskar deraskonsekvensuppenbar är att

personalinskränkningarpåverka utfalletregler kan sättettäven somav
frånteoretiska analys utgår desinGibbons Katz 1991. Idiskuteras av

produktivitet. Ettinformation arbetarnasasymmetriskmodell med omen
produktivitet. Däre-arbetssökandesinte i förväg deföretag kan avgöra

Om före-anställdas produktivitet.redanföretaget observera dekanmot



1064 EffekterBilaga anställningsskydd SOU 199332av

behöver reducera sin personalstyrka kommer i frånvarotaget man, av
turordningsregler, i första hand arbetare med lågsäga produktivi-att upp

I denna modell kommer företags friställningsbeslut signaltet. ett att ge en
till företagandra friställdesden produktivitet. Detta kommer ledaom att
till de friställda kommer erbjudas arbeten till lägre löneratt att ännya
sina tidigare kollegor. Ursprungligen lönerna lika. Denna signal kanvar

leda till friställdade får svårareäven finna anställning, dvsatt att ny
drabbas längre arbetslöshetstider, andra arbetare medän motsvarandeav
observerbara egenskaper.

Gibbons Katz också de empiriska implikationema sin modeltestar av
med amerikanska data friställda arbetare. För isoleraöver signaleffek-att

uppsägningsbeslutet jämför de tjänstemän friställts vidten partiel-av som
driftsinskränkningar med tjänstemän friställts i samband med attsom

företaghela lagts ned vid total nedläggning uppstår inga signaleffek-en
eftersom alla anställda upp. De empiriskasägs resultatenter välstämmer

med den teoretiska modellensöverens Lönen före friställningutsagor.
skiljer sig inte mellan Lönen i arbeten efter friställnirggmppema. nya

däremot 5-6 lägre för denär partiella friställningsgruppen i jän-procent
förelse med nedläggningsgruppen. Dessa löneförluster mindre förvar ar-
betare och i branscher fackföreningsanslutning,med hög vilket författar-

tolkar effekt kollektiva avtal turordningsregleratt ärna som en av om
vanligare i fall.dessa

Gibbons Katz resultat tyder påäven arbetslöshets-presenterar attsom
tiderna påverkas signaleffekter. Personer friställts vid partiellaav som
driftsinskränkningar hade 25 längre arbetslöshetstider änprocents perso

med observerbara karaktäristika friställts vid företags-ner samma som
nedläggningar. En del denna effekt kan bero på de friställs viiav att som
partiella driftsinskränkningar i högre grad förväntar sig bli återkalla-att

tillde sina tidigare arbetsgivare den k recall-expectations hypotesens-
Katz 1986, Katz Meyer 1990, Kruse 1988. Att denna hypotes skulle
förklara hela skillnaden mellan de två förkastas dock förfat-grupperna av

bl eftersom skillnaderna kvarstår deäven studerar kategoriertarna, nära
tjänstemänt där återkallande mindre vanligt. Ytterligareär stöd förex

signaleringseffekter arbetslöshetstider studie Alba-ges av en av
Ramirez Freeman 1990 med spanska data. Liknande effekter tycks

föreligga i svenska data. Edinäven 1989 andelenrapporterar att
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nedläggningfriställda erhållit arbete partiell 4-5efternytt en varsom
vid nedläggning.procentenheter lägre totalän en

turordningsregler vid uppsägningar kanOvannämnda studier tyder att
positiva fördehiingseffekter. Genom inskränkningar i arbetsgivamasha

produktivitet såde anställda efter kan arbetslös-möjligheter att sortera
fördelas jämnare starka och svaga påhetsriskema mellan grupper ar-

helt turordningsregler kommerbetsmarknaden. I ett system utan sanno-
signal relativtarbetslöshet i utsträckning fungeralikt störreatt som en

från inskränkningarproduktivitet. Man kan emellertid inte bortselåg att
också tillarbetsgivamas möjligheter personal kan ledasägaatt uppav

arbetssökande efter produktivitet seökade ansträngningar deatt sortera
för företagen4.3 i avsnitt 4.1. Det torde dock lättare iden-figur attvara

tifiera lågproduktiva anställda lågproduktiva arbetssökande, vilketän
leda till faktiskt får fördel-borde turordningsreglemaatt gynnsamma

ningseffekter.

Diskussionen turordningsregler vid uppsägningar kan lätt överförasom
diskussion signaleffekter anställningar.till tidsbegränsade Etten om av

företag väljer inte förnya tidsbegränsad anställning sig-attsom en ger en
till företag produktivitet, vilket kan påverkanal andra den-om personens
framtida Om å sidanlöneutveckling ocheller arbetslöshet. andranes

anställningarprovanställningar tidsbegränsade förbjuds kom-och andra
försökaföretagen lägga ned avslöja destörreatt attmer resurser ar-

kvalifikationerbetssökandes och egenskaper.

Ovanstående diskussion skulle knappast relevant arbetsmarkna-vara om
fungerade frikonkurrensmarknad perfekt informationden medsom en

och flexibla löner anpassade till individemas olika produktiva egenskaper.
finns mångaDet emellertid övertygande belägg för arbetsmarknaden iatt

avseenden fungerar annorlunda frikonkurrensmarknad. situatio-Iän en
informationsasymmetriermed och lönerigiditeter kan det finnas godaner

motiv för turordningsregler och andra regleringar anställningsrelatio-av
nema.

Turordningsregler vid också påverka rörlighetenuppsägningar kan
arbetsmarknaden. En lång anställningstid kommer förloramed attperson
sin intjänade turordningsposition arbetsgivare.han eller hon byterom
Incitamenten till frivillig försvagas. Virörlighet därmedkommer att vet
dock inte mycket hur viktig mekanism i praktiken. I Sverigedenna ärom
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fanns redan före införandet LAS negativt samband mellanett uppsäg-av
ningsrisk och anställningstid se SOU 19737. Lagstiftningen torde häri

utsträckning ha kodiñerat rådande praxis. Någon klar förändring istor
rörlighetsbeteendet efter införandet LAS har heller inte kunnatav

se Holmlundkonstateras 1984.

Sammanfattning5
.

genomgångVår den intemationella forskningen effekterav om av an-
ställningsskydd har påpekat antal olika mekanismer varigenom arbets-ett
rättsliga regler påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. I falldelen
finns också empirisk forskning relevans. De viktigaste slutsatserna kanav
sammanfattas i åtta punkter

Lagstiftningen anställningsskydd uppvisar variationer mellanstoraom
länder.olika Skillnaderna markanta mellan länderär även med i övrigt

tämligen likartade förhållanden, Sverige och Danmark. Den svenskat.ex.
lagstiftningen framstår förhållandevis restriktiv, flera EG-län-som men

hader restriktiv lagstiftning.ännusynes en mer

Reglerna anställningsskydd har tydliga effekter arbetslöshetensom
sysselsättningens variabilitetoch konjunkturcykeln. Juöver restriktivmer

lagstiftningen desto mindre blir de konjunkturellaär, variationema i ar-
betslöshet och sysselsättning.

Ökade svårigheter för företagen arbetskraft leder tillsägaatt ettupp
urvalsförfarande vid nyanställningar och till längre vakans-noggrannare

tider.

Ökade4. möjligheter till tidsbegränsade anställningar kommer sannolikt
förstärka sysselsättningsexpansionen vid konjunkturuppgångatt en men

också bidra till kraftigare fall i sysselsättningen vid konjunkturav-en
mattning.

Det svårt finna belägg för olika reglerär anställningsskyddatt att om
skulle kunna förklara skillnader i arbetslöshetsnivåer mellan olika länder.

Produktivitetseffektema ökat anställningsskydd teoretiskt ochärav
empiriskt oklara. Sannolikt den arbetsrättsliga lagstiftningen under-är av
ordnad betydelse i förhållande till faktorer.andra
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vid uppsägningar till friställdaKrav varsel kan leda att personer
erhåller anställningar.snabbare nya

sist utTurordningsregler in-först verkar kunna bidra tilltypenav
negativa signaleffekter arbetslöshet, dvsförhindra reglerna detgöratt av

individuelltroligt företagen uppfattar arbetslöshet sig-mindre att ensom
låg produktivitet.nal om

arbetsrättslagstifmingens effekterdiskussion har gällt iVår allmänhet,
direkt koppling till det exakta svenska regelverket. Man kan emel-utan

vissalertid från genomgången dra slutsatser hur tänkbara lagändring-om
påverka svenska arbetsmarknadens funktionssätt.skulle den Således ärar

rimligt utgå från ökade möjligheter till tidsbegränsade anställ-det att att
snabbare ökning sysselsättningenningar skulle leda till i kom-en av en

konjunkruruppgång liksom fallmande snabbare i sysselsättningen iett en
Ökadelågkonjunktur. möjligheter för företagen sägaattsenare upp an-

kortareställda skulle sannolikt bidra till vakanstider. Det går emellertid
precisera de kvantititativa effekterna sådana lagänd-inte närmareatt av

ringar.

önskvärt underlätta uppsägningar tillfälligaHuruvida det ochär att an-
viställningar fråga här lämnar För ställning tillär öppen. att taen som

vilka förändringar lämpliga krävs ocksåkan ordentligvara ensom ge-
nomgång det nuvarande svenska har kommit fungerahur isystemet attav
praxis, inte minst Arbetsdomstolens ställningstaganden.genom
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