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SOU 1994: 141 Förord i

Förord

Regeringen bemyndigade den 19 december 1991 chefen för Arbetsmark-
nadsdepartementet tillkalla kommitté med uppgiftatt göra över-atten en

medbestärnmandelagen och den centrala arbetsrättsliga lagstiftningsyn av
i övrigt. Regeringen beslöt också direktiv för kommitténs arbete,en om se

dir. 1991:118 med tillägg enligt dir. 1992:109.

Med stöd detta bemyndigande förordnade departementschefenav samma
Åkedag regeringsrådet Bouvin ordförande i kommittén. Till leda-att vara

utsågs vidare beslut denmöter 3 februari 1992 ombudsmannengenom
Ingrid Burman, förre riksdagsledamoten Lars Emestam, förre riksdagsle
damoten Ingvar Karlsson, riksdagsledamoten Sonja Rembo, riksdagsleda

Anne Rhenman, riksdagsledamoten Svensk,Lars förbundsordföranmoten
Åke Öhman.den Wänman riksdagsledamotenoch Monica Under den tid
utredningsarbetet pågick begärde och erhöll Sonja Rembo, Annesom

ÅkeRhenman, Lars Svensk och Wänman sitt entledigande från uppdraget
ledamot kommittén. Lars Svensk den 1 juli 1992 riks-ersattessom av av

dagsledamoten Harald Bergström. Riksdagsledamoten Simon Liliedahl
Åkeefterträdde Anne Rhenman den 2 april 1993, medan Wänman ersattes

biträdande förbundsordföranden Göte Larsson den 1 december 1993.av
Genom beslut den 7 1994 förordnades riksdagsledamoten Kentmars
Olsson ledamot kommittén i stället för Sonja Rembo.att vara av

Som sakkunniga medverkade i utredningsarbetet direktören Ingemar
Alserud, avtalssekreteraren Tore Andersson, jur. kand. Roland Bergkvist,
jur. kand. ställföreträdande avdelningschefen Eva Bergkvist Deurell, direk-

Anders Hagman, förbundsjuristentören Thomas Kihlberg, direktören Jan
Nordin, verksamhetschefen Knut Rexed och förhandlingschefen Peter
Stare. Efter anhållan entledigades Ingemar Alserud, Tore Andersson,egen
Eva Bergkvist Deurell, Anders Hagman och Knut Rexed från sina uppdrag.
Som för Ingemar Alserud förordnadesersättare den 3 november 1992 sek-
tionschefen Ola Bengtson, och beslut den 6 september 1993 utsågsgenom
arbetsrättschefen Gunnar Bergström i stället för Anders Hagman. Knut

-

-
-

-
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efterträddes chefsjuristenRexed entledigades den 10 januari 1994 och av
förordnades februariStig Gustafsson. Bergkvist Deurells ställe den lI Eva

Genom beslut den1994 vice verkställande direktören Anders Lundström.

13 juni 1994 förordnades Karlsson i stället föravtalssekreteraren Hans

Tore Andersson.

förordnade februari 1992Som departementschefen den 3 språk-experter
vårdaren Elsa Branting, Lars-Johan Eklund,hovrättsassessom hovrätts-

Spångberglagmannen Lars Lunning, departementssekreteraren Sten och -i

fråga utländsk professorn Sigeman. Som förordnaTorerätt experterom
Ömandes vidare, den 9 1992, hovrättsñskalen Sören och, den junilmars

Ömanår, Sörenhovrättsassessom Anders Nordström. och Anderssamma
Nordström deltog tillsammans med kommitténs sekretariat i utarbetandet

kommitténs betänkanden. Genom beslut den 29 juni 1992 Lars-ersattesav
EklundJohan hovrättsassessom Hans Blyme. Denne kvarstodav som ex-

fram till den april 1993, han efterträddes1 hovrättsassessomnärpert av
Cathrine Lilja Hansson.

Till förordnades,sekreterare den 3 februari 1992, hovrättsassessom

Gudmund Toijer och, den 14 juni 1993, Dirke.hovrättsassessom Lars
Genom beslut den 24 februari 1992 utsågs Anne Baxter biträdandeatt vara
sekreterare.

kommittésekretariatetI arbetade Anne Baxter, Dirke, AndersLars
ÖmanGudmundNordström, Toijer och Sören på heltid.

Kommittén 1992 års arbetsrättskommitté.antog namnet

maj 1993 överlämnade kommitténI delbetänkandet anställningsskydds-Ny
Över-lag SOU 1993:32. Och i juni 1994 överlämnades delbetänkandet

gång verksamheter och kollektiva uppsägningar EU och den svenskaav
arbetsrätten SOU 1994:83.

Regeringen beslutade den 27 oktober 1994 kommittén skall upphöra.att

Efter det första delbetänkandetdet förslag till anställnings-medatt en ny
skyddslag hade avlämnats, koncentrerade kommittén sitt arbete de åter-

stående delarna utredningsuppdraget, nämligen i första hand medbeav
stämmandelagen, förtroendemannalagen, styrelserepresentationslagen och

främjandelagen. Under det arbetet gjordes det kommittésekretariatetav
olika undersökningar arbetsplatsbesök, enkäter och juridiska ut-m.m.

--

-

-

- -
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redningar gällande Resultaten sekretariatets arbeterätt. med påom attav
detta fram bakgmndsmaterial redovisadessätt fortlöpande i promemoriorta

diskuterades vid sammanträden med kommittén. Något slutligt ställsom
ningstagande från kommitténs sida till det bakgrundsmaterial intesom re
dan har publicerats gjordes emellertid inte innan regeringen fattade sitt be-
slut kommittén skall upphöra.attom

harDet värdefullt det huvudsakliga bakgrundsmateansetts att presentera
rial sekretariatet har tagit fram i de delar där kommitténs förslagävensom
till lagändringar inte läggs fram. Frågan publicering bakgrunds-om en av
materialet har därför diskuterats inom kommittén. Kommittén har stannat
för sekretariatet förtroendet självständigt färdigställa materialetatt attge
för publicering. Detta innebär bl.a. kommittén och de har biträttatt som
den såsom sakkunniga och utanför sekretariatet inte har tagitexperter
ställning till den presentation och de analyser gällande materiarättav som
let innehåller.

Stockholm i november 1994

Åke Bouvin

Anne Baxter

Lars Dirke

Anders Nordström

Gudmund Toijer
ÖmanSören

-

-

-

-
-

-





1994:141 InnehållsförteckningSOU V

Innehållsförteckning

Förkortningar 1m.m.

Inledning 5

Arbetsplatsbesök 11
2.1. Genomförandet besöken 11av .......................................................... ..2.2. Intervjuresultaten medbestärnmandelagen 13

................................ ..2.2.1. Allmänna intryck 13
...................................................... ..2.2.2. Förhandling informationoch 15

................................... ..2.2.2.1. Allmänt 15.................................................................................... ..2.2.2.2. Centrala förhandlingar 17........................................................... ..2.2.2.3. Chefstillsâttningar 18
................................................................... ..222.4. Budgetbeslut 19............................................................................ ..2.2.3. Tolkningsföreträde för arbetstagarorganisation 20

....... ..2.2.4. Skadestånd 20
............................................................... ..2.2.5. Procedurreglema 21

...................................................... ..2.2.6. Särskilt medinflytandet för organisationerom
normalt saknar kollektivavtal 21som ........................... ..2.3. Intervjuresultaten förtroendemarmalagen 22

.................................. ..2.4. Intervjuresultaten styrelserepresentationslagen 23
......................... ..

Historik3. 25

åtagandenSveriges internationella 37
4.1. Inledning ..37

.......................................................................................4.2. Internationella arbetsorganisationen H.O 38
.................................. ..4.2.1. Föreningsfrihet och skydd för

organisationsrätten 38
................................................... ..4.2.2. Tillämpningen principerna förav

organisationsrätten och den kollektiva
förhandlingsrätten 39

.................................................... ..4.2.3. Främjande kollektiva förhandlingar 40av .................... ..4.2.4. Ett beslut föreningsfrihet och kollektivaom
förhandlingar 42

............................................................ ..4.2.5. Arbetstagarrepresentanternas skydd inom
företaget och åtgärder för underlätta derasatt
verksamhet 44

............................................................... ..

-

-
-



SOU 1994: 141Innehållsförteckningvi

förförfaranden4.2.6. Organisationsrätten och att
offentlig tjänst 46anställningsvillkor ifastställa

.......... ..offentligi kontrakt med4.2.7. Arbetsvillkor en
47myndighet partsom .................................................. .. 48initiativUppsägning på arbetsgivarens4.2.8.

.................... .. 49internationella åtaganden4.3. Andra
................................................... .. 49Inledning4.3.1.

.................................................................. ..mänskligaFN-deklarationen de4.3.2. om
49rättigheterna ............................................................. ..för deeuropeiska konventionen skydd4.3.3. Den om

grundläggandeoch demänskliga rättigheterna
50frihetema

.................................................................. .. 50stadganeuropeiska sociala4.3.4. Den
............................... ..ochekonomiska, socialaFN-konventionen4.3.5. om

51rättigheterkulturella
................................................. ..
medborgerligaFN-konventionen och4.3.6. om

51politiska rättigheter
................................................... ..

MEDBESTÄMMANDELAGEN

55iMedbestämmandelagen korthet
..55Inledning5.1.

....................................................................................... 56Lagbestämmelsema5.2.
...................................................................... ..

tillämpningsområde 67Medbestämmandelagens ........................ ..
67Inledning

....................................................................................... .. 696.2. Arbetstagarbegreppet .................................................................... .. 69Inledning6.2.1.
.................................................................. ..

..7larbetstagarbegreppetcivilrättsliga6.2.2. Det
..................... 71Grundläggande nödvändiga kriterier6 .2.1 .................................. ... andraanställningsavtal ochGränsen mellan6.2.2.2.

73arbetsavtal ............................................................................... ..Arbetstagarbegreppets betydelse inom6.2.2.3.
79områdemedbestämmandelagens ............................................ ..80Jämställda uppdragstagare6.2.3.

....................................... .. 846.3. Arbetsgivarbegreppet
................................................................... ....846.3.1. Allmänt

.....................................................................
89arbetsgivare6.3.2. allmännaDet som ................................ ....89Staten6.3.2.1. .......................................................................................företrädasarbetsgivare kan6.3.2.2. Icke-statliga avsom
93Arbetsgivarverket

.................................................................... .. 95försäkringskassornaallmänna6.3.2.3. De .......................................... .. 96landsting6.3.2.4. ochKommuner ........................................................ ..966.4. Förhållandet arbetsgivare-arbetstagare
........................................ ..

medvid ideell verksamhet och verksamhet6.5. Undantag ett
97opinionsbildande ändamål

............................................................ ..



Innehållsförteckning viiSOU 1994: 141

medbestämmandelagen och6.6. Förhållandet mellan
102lagstiftning avvikande reglermed

.............................................. .. 102Inledning6.6.1.
................................................................ ..

lagstiftning 1036.6.2. arbetsrättsligAnnan
............................ ..

den offentliga6.6.3. Författningar styrsom
104anställningen

.......................................................... ..
104Annan lagstiftning6.6.4.

.................................................. .. 1066.7. Avvikande regler i kollektivavtal
............................................... ..

tillämplighet inom den offentliga6.8. Medbestämrnandelagens
107sektorn

........................................................................................ ....1076.8.1. Inledning
................................................................ 1086.8.2. Bakgrund
................................................................ ..

6.8.3. Allmärma utgångspunkter 1 1 1
...................................... ..6.8.4. Tvingande lagstiftning 115

........................................... ..Inledning 1156.8.4.1. .................................................................................Regeringsformen 1166.8.4.2.
................................................................... .. 1166.8.4.3. Kommunallagen
.................................................................... .. 116Inledning ............................................................................... .. 117Rättspraxis ............................................................................ ..nämnder 118Partssammansatta och inärvarorättorgan ........... .. 1206.8.4.4. Andra tvingande författningar

.............................................. ..medbestâmmandelagen subsidiär 1206.8.4.5. Innebörden ärattav ....... ..6.8.5. Förhållandet arbetsgivare-arbetstagare inom
122den offentliga sektorn

............................................. ....1226.8.5.1. Inledning
............................................................................... 1236.852. Staten

..................................................................................... ..6.85 och landsting 125Kommuner
. ........................................ ..6.8.5.4. Myndighetsutävande verksamhet 127

............................. ..6.8.6. Avtalsbestämmelser 128
............................................... ..6.8.6.1. Inledning 128

............................................................................... .. 1296.8.6.2. Den statliga sektorn
.............................................................. ..6.8.6.3. 134Den kommunala sektorn

........................................................ ..6.8.7. praktiska tillämpningen 135Den
.................................. ..6.8.7.1 Inledning 135

. ...................................... .....6.8.7.2 Regeringskansliet 136
.............. .....6.8.7.3 landsting 139Kommuner och

...................................................... ..Allmänt gränsdragningen 139om ................................................ ..dras vid praktiska tillämpningen 140Hur dengränsen ............ ..påExempel gränsfall 144
............................................................ ..Parternas allmänna omdömen 145

.............................................. ..6.8.8 Sveriges internationella åtaganden, särskilt
med avseende på offentlig anställning 147

................... ..6.8.8.1 ILO ..147
........................................................................................6.8.8.2 europeiska sociala stadgan 148Den ........................................... ..6.8.8.3 angåendeDen europeiska konventionen skydd för de

mänskliga rättigheterna grundläggandeoch de
friheterna 148

............................................................................... ..6.8.9. EG och EES-rätt 149
................................................... ..6.9. Chefstillsättningar och budgetbeslut 150

.......................................... ..6.9.1. Inledning 150
................................................................ ..6.9.2. Chefstillsättningar 151

.................................................. ..6.9.3. Budgetbeslut 152
........................................................... ..

-



Innehållsförteckningviii SOU 1994: 141

6.10. Utländsk ..153rätt
...............................................................................6.10.1. Finland ....153

................................................... ..6.10.1.] Arbetstagarbegreppet..... 153. . .......................................... ..6 0.1 .2. Lagregler kollektivavtal och arbetstagarinflytande 154om ........ ..6.10.2. Danmark 155
................................................................. ..6.lO.3. Norge 156

...................................................................... ..6.10.4. Tyskland 157
................................................................. ..6.10.5. Frankrike 159
................................................................ ..

Föreningsrätt 161
7.1. Inledning ..l61

.....................................................................................7.2. Den positiva föreningsrätten 161
....................................................... ..7.2.1. Inledning 161

................................................................ ..7.2.2. Bakgrunden 162
............................................................ ..7.2.3. Reglemas innehåll 163

.................................................. ..7.3. Den negativa föreningsrätten 168
...................................................... ..7.3.1. Inledning 168

................................................................ ..7.3.2. Något frågans tidigare behandling 169om ................... ..7.3.3. Särskilt organisationsklausuler 173om ........................ ..7.3.4. Regler till skydd för arbetssökande 176
........................ ..7.4. Sveriges internationella åtaganden 177

............................................. ..7.4.1. Förenta nationerna FN ..177
.........................................7.4.2. ILO 178

......................................................................... ..7.4.3. EG och EU ..178
.............................................................7.4.4. Den europeiska sociala stadgan 179

............................. ..7.4.5. Den europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande frihetema 180

....................................... ..

Förhandling informationoch 183
8.1. Inledning ..183

.....................................................................................8.2. Reglerna i medbestämmandelagen 186
............................................. ..8.2.1. Inledning ..186

................................................................8.2.2. Den allmänna förhandlingsrätten 187
........................... ..8.2.3. Den förstärkta förhandlingsrätten 189
.......................... ..8.2.3.1. Allmänt ..189..................................................................................8.2.3.2. Beslut viktigare förändring 195om ......................................... ..8.2.3.3. Vid vilken tidpunkt skall arbetsgivaren initiativ tillta

förhandling 201.......................................................................... ..8.2.3.4. F örhandlingsskyldighet kollektivavtalslösagentemot .arbetstagarorganisationer 205.................................................... ..8.2.3.5. Medbestämmandeförhandling på lokal och central
nivå 206........................................................................................ ..8.2.3.6. Omförhandlingsskyldighet ..208................................................8.2.3.7. Skyldigheten påskjuta beslutet gäller detinte näratt
finns respektivesynnerliga särskilda skäl 210

............................. ..8.2.3.8. F örhandlingsskyldighet för arbetsgivare inte ärsom
bundna något kollektivavtal sammanfattning 212av en ........... ..8.2.4. Allmänna regler förhandlingsförfarandet ..213om .........8.2.5. Information ..218

.............................................................

-



Innehållsförteckning1994:141SOU

221tystnadspliktRegler8.2.6. om ......................................... ..
Arbetstagarorganisationemas8.2.7.

pensioneradebeträffandeinflytanderättigheter
222arbetstagare ............................................................ .. 224lagstiftningochArbetsmiljölagen8.3. annan .................................... .. 224Inledning8.3.1. ................................................................ .. 225yttrandefrihetochTystnadsplikt tryck-och8.3.2. ............. 228Arbetsmiljölagen8.3.3. .................................................... .. 234Medbestämmandeavtal8.4. ................................................................. 238tillämpningenpraktiska8.5. Den ......................................................... 239internationella åtagandenSveriges8.6. ............................................. .....239ILO8.6.1. ......................................................................... 240stadganeuropeiska sociala8.6.2. Den ............................. ....24OEG EES-rättoch8.6.3. ...................................................

..243arbetstagarorganisationförTolkningsföreträde ...................

..243Inledning ..................................................................................... 249tolkningsföreträdeAllmänt om ................................................... .. 249Inledning9.2.1.
................................................................ .. 251rättslägeBakgrunden -tidigare9.2.2. ............................. .. 2571970-taletLagstiftningen9.2.3.

.................................. .. 264liknande verkanlagregler medAndra9.2.4.
.................... .. 266medbestämmandelageniTolkningsföreträdesreglema9.3. .............. .. 266arbetsskyldighetTvister9.3.1. om ................................... .. 266Inledning9.3.1.1. ............................................................................... .. 268avtalarbetsskyldighet enligtmedlems93,12. Tvist om .................... .. 268Inledning ............................................................................... .. 269Kollektivavzalsbärande arbetstagarorganisation ................. .. 269Medlem .................................................................................. .. 270Rättstvist ................................................................................ .. 7]2Arbetsskyldighet ................................................................ .. 272Enligt avtal ....................................................................... ..huvud finnsTolkningsföreträde deti tvist över tagetom

273tolkningsföreträdetillrätt .............................................. .. 273tolkningsföreträde utövastiden kanNäri ........................... .. 274Verkningarna tolkningsföreträdet9.3 I 3. av .................................... .. 276stridsåtgärdGränsen9.3 1.4. mot ..................................................... ..tolkningsfireträdetArbetsgivaren kan bryta9.3 igenom1.5.
278synnerliga skälvid ................................................................ .. 278Inledning ............................................................................... .. 279Synnerliga skäl ................................................................. .. 281Bevisbördan .......................................................................... .. 281olika arbetenfleraTvisten avser ........................................... ..använder regelnVerkan arbetsgivarenattav om
282skälsynnerliga ................................................................. .. 282arbetsgivaren ondUndantag inär är tro .............................. ..alltför lagstridigt ellerarbetetUndantag när är
282omoraliskt ......................................................................... ..godkännerUndantag arbetstagarorganisationennär en
284arbetsvágran .................................................................... ..arbetet utfört, skall arbetsgivaren omedelbartBlir

påkalla 285tvisteförhandling ................................................. ..

-



Innehållsförteckning SOU 1994:141x

Väcka talan vid domstol 286................................................... ..9.3.1.6. Skadestândsfrágor 286................................................................. ..Inledning 286............................................................................... ..Arbetsgivarens skadeståndsansvar 287....................................... ..Arbetstagarorganisationens skadeståndsansvar 289
................... ..Arbetstagarens skadeståndsansvar 291....................................... ..Skadestândsnivâer 291................................................................. ..9.3.2. Tvister rörande medbestämmandeavtal 292

................. ..9.3.2.1. Inledning 292............................................................................... ..9.3.2.2. Vilka avtalsregler omfattas tolkningsföreträdet 293av ............. ..9.3.2.3. Beslut har fattats med stöd föreskriftsom av en om
medbestämmanderätt 294............................................................ ..9.3.2.4. Verkningarna tolkningsföretrâdet 294av .................................... ..9.3.2.5. Flera arbetstagarorganisationer oförenligautövar
tolkningsföreträden beträffande bestämmelse 294samma .......... ..9.3.2.6. Undantag tolkningsföretrâdetnär utövas i ond ochtro

det finnsnär synnerliga skäl 295................................................. ..9.3.2.7. Skadeståndsfrâgor 295................................................................. ..9.3.2.8. Rättstillâmpningen och den juridiska litteraturen 296................ ..9.3.2.9. Tolkningjöreträdesregeln hinder för träffande av
medbestämmandeavtal 297........................................................ ..9.3.3. Tvister kollektivavtalad påföljd förom
avtalsbrott 298............................................................... ..9.3.4. Tvister lön eller ersättning 299om annan ..................... ..9.3.4.1. Inledning 299............................................................................... ..9.3.4.2. Kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation 300................. ..9.3.4.3. Medlem 301.................................................................................. ..9.3.4.4. Lön eller ersättning 301annan ............................................... ..9.3.4.5. Râttstvist 302........................................................................... ..9.3.4.6. När har tvist uppkommit 302en ................................................. ..9.3.4.7. Omedelbart pâkalla förhandling 303...................................... ..9.3.4.8. Väcka talan vid domstol 303................................................... ..9.3.4.9. Verkningarna arbetsgivaren påkallarinteattav

förhandling eller väcker talan 304............................................... ..9.3.4.10. Undantag kravetnär oskäligtär 304........................................... ..9.3 1 Skadeständsfrágor 306. ................................................................. ..9.4. Kollektivavtal 307............................................................................. ..9.5. Den praktiska tillämpningen 308....................................................... ..9.6. Utländsk rätt 3 10............................................................................... ..
10. Tvisteförhandling och preskription ..3l3...... ....... ..................

Övriga frågor11. medbestämmandelagen.. 317
....... .................... ..11.1. Inledning ..317.....................................................................................11.2. Medbestämmandelagens tillämplighet i internationella

förhållanden 317................................................................................ ..11.3. Dispositivitet 318............................................................................... ..11.4. Medinflytandet i samband med arbetskonflikter 320
........................ ..11.5. Tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd 323

......................................... ..11.6. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 324
................................ ..11.7. Kollektivavtal och sådant avtals efterverkan 327

.............................. ..

-



1994:141SOU Innehållsförteckning xi

11.8. 32 § medbestämmandelagen 348
....................................................... ..11.9. Fredsplikt och medling 348

............................................................... ..11.10. Skadestånd och övriga påföljder 349
................................................ ..

O GV R I T

12. Förtroendemannalagen 357
12.1. Bakgrunden till förtroendemannalagens tillkomst ..357

.....................12.1.l. Inledning 357
................................................................ ..12.1 .2. Avtalsreglering 357

....................................................... ..12.1.3. Sveriges internationella åtaganden 358
......................... ..12.1.4. Lagens tillkomst ..358

.....................................................12.1 .5. Senare ändringar i lagen 359
......................................... ..12.2. Förtroendemannalagens innehåll i korthet 359

................................. ..12.3. Utvecklingen efter förtroendemannalagens tillkomst 364
................ ..12.3 Lagstiftningsarbete 364

. ................................................. ..12.3 .2. Avtalsreglering 366
....................................................... ..12.4. Närmare reglerna i förtroendemannalagen 371om ........................... ..12.4.1. Lagens tillämpningsområde begreppet

facklig verksamhet ..371
.................................................12.4 1 1 Lagens förarbeten 371................................................................. ..I 2.4 .2. Rättspraxis 373............................................................................ ..I2.4.1.3. Nya arbetsrättskommitténs delbetänkande 377........................... ..12 .4.I års1978 lagrådsremiss 378......................................................... ..12.4.2 Fackliga stridsåtgärder 380

........................................... ..12.4.3 Reglerna ledighet 382om ............................................. ..12.4.3 Rätten till ledighet 382................................................................. ..12.4.3.2 Rätten till betald ledighet 387...................................................... ..12.43 Ledighetens omfattning 390......................................................... ..Överläggningsskyldigheten12.4.4. 391
.................................... ..124.4 Förändring arbetsförhållanden ochav

anställningsvillkor 391................................................................. ..12.4.4.2 Ledighetens omfattning och förläggning 392.............................. ..12.4.5. Tolkningsföreträde 393
................................................. ..12.4.6. Företrädesrätten till fortsatt arbete 394

......................... ..12.5. Sveriges internationella åtaganden 396
............................................. ..l2.5.l. ILO ..396

.........................................................................12.5.2. EG och EES-rätt ..398
...................................................12.6. Utländsk rätt 398

......................... .................................................... ..12.6. l Inledning 398. ................................................................ ..12.6.2. Finland 399
................................................................... ..12.63. Norge ..399......................................................................l2.6.4. Danmark ..4OO

.................................................................l2.6.5. Island 400
...................................................................... ..12.6.6. Tyskland ..40l

.................................................................12.6.7. Frankrike ..40l
................................................................l2.6.8. Storbritannien ..402

.........................................................12.7. Arbetsplatsbesök ..403.........................................................................

-

-



SOU 1994: 141Innehållsförteckningxii

405Styrelserepresentationslagen13.
..405Inledning13.1.

.....................................................................................
till gällande13.2. Bakgrunden den nu

..406styrelserepresentationslagen .......................................................
408styrelserepresentationslagenReglerna i13.3.

..................................... .. 408i korthet13.3. Reglerna
................................................... ..kollektivavtalsbärandeBegränsningen tilll3.3.2.

..411arbetstagarorganisationer
....................................... ..413l3.3.3. Anställd i företaget

................................................. 415beredningsorganl3.3.4. Deltagande i
................................ ..

416Rättspraxisl3.3.5.
.............................................................. ..tillStyrelserepresentationslagens förhållande den13.4.

..418associationsrättsliga lagstiftningen
............................................. ..418Allmäntl3.4.1.

...................................................................
419Arbetstagarledamötemasl3.4.2. ansvar ............................ ....422kommunala styrelserPersonalföreträdare i statliga och13.5.

............. ..422områdetl3.5.l. Det statliga
...............................................området 425l3.5.2. kommunalaDet

........................................ ..
försäkringskassoma 426l3.5.3. allmännaDe

.......................... ....426EES-rätt13.6. EG och
........................................................................ ..42713.7. Utländsk rätt ............................................................................... ..428Arbetsplatsbesök13.8.

.........................................................................

.429i14. Arbetsrätt koncerner
..429Inledning14.1.

.....................................................................................
..429Koncembegreppet och 5050-bolagen14.2.

........................................ 429Inledning14.2. l
................................................................ ... Anställningsskyddslagen 43014.2.2.

........................................ .. 430Gällande14.2 .2.1 rått ......................................................................... ... 43214.2 .2. Bakgrunden ........................................................................... ..433Medbestämmandelagen14.2.3.
.......................................... .. 434Förtroendemannalagen14.2.4.

........................................... .. 43414.2.5. Studieledighetslagen
.............................................. ....435Föräldraledighetslagen14.2.6.

........................................... 435Semesterlagenl4.2.7.
........................................................ .. 43614.2.8. Styrelserepresentationslagen

.................................. .. 436Sammanfattning och utvecklingstendenser14.2.9.
............ ..

437i14.3. Medbestämmande koncerner
.................................................... .. 437l4.3.1. Inledning

................................................................ ..
..43814.3.2. Gällande rätt ........................................................... 44014.3.3. Frågor s.k. ansvarsgenombrottom ......................... ..
..44lKollektivavtalsfrâgor14.3.4.

............................................. 443arbetsrättskommittén14.3.5. Nya
...................................... .. 443arbetsrättskommitténs slutsatser i14.3 .1. Nya5 stort ......................... .. 444lagstiftning14 5.2 Argument mot ..................................................... ... ..448l4.3.6. Koncemfackligt samarbete i Norden

..................... 44814.3.6.1. Inledning
............................................................................... ..överväganden 44914.3.6.2. Projektgruppens analys och .......................... ..

-



SOU 1994: 141 Innehållsförteckning xiii

14.3 .3. ståndpunkterParternas utredningen 450i
.................................. ..Arbetstagarsidan

................................................... ..Arbetsgivarsidan 451................................................................... ..rågans14 .6.4 F behandling 452senare. .................................................. ..14.3.7. EG-rättsliga aspekter 453
.............................................. ..14.3.7.1. Allmänt 453.................................................................................. ..14 3.7.2. Särskilt europeiska arbetsrdd WorksEuropeanom

Councils 456............................................................................... ..14.4. Anställningsskydd i koncerner 458
................................................... ..14.4.l. Inledning med beskrivningkort gällandeen av

den hittills har uppfattats 458rätt som .......................... ..l4.4.2. Frågans tidigare behandling ..46O
...................................14.5. Arbetsplatsbesök vid olika koncerner i Sverige ..461

.........................14.5.1. Inledning 461
................................................................ ..14.52. Allmänna synpunkter frågan om

bolagisering 464
............................................................ ...2.II 4 Motiv bakom bolagisering 464. .................................................... ..14.5 .2.2. Centrala arbetsrättsliga frågeställningar 465

............................. ..14.52 .3. Följer de anställda med till dotterbolagen 466
......................... ..14.5 .3. Medbestämmande 467

.................................................. ..Något14.5.3.1. beslutsstrukturen koncernernai 467om ........................... ..14.5.3.2. Allmänt inflytandet pd koncernnivå 468om ................................ ..14 Närmare koncerninflytandet 469om. ........................................... ..14 Försäljning aktieinnehav dotterbolagi 471av. ............................ ..1453.5. Medinflytande nationsgränserna 472över
.................................. ..14.5.3.6. Avslutande synpunkter 473

.......................................................... ..14.5.4. De fackliga förtroendemännens ställning ..473
...............l4.5.5. Anställningsskyddsfrågor ..474

.......................................14.551. Inledning 474............................................................................... ..14 5 .2. Turordning återanställningoch 474
............................................ ..14 5 Omplacering 4 76. .......................................................................... ..14.5.6. Styrelserepresentation 477

............................................ ..14.6. Arbetsplatsbesök vid Volkswagenkoncemen i Tyskland ..478
...........

15. Främjandelagen 481
15.1. Inledning ..481

.....................................................................................15.2. Varselreglema ..482
.............................................................................l5.2.l. Inledning 482

................................................................ ..15.2.2. Bakgrunden till lagstiftningen 482
................................ ..15.2.3. Aktuella förslag till ändringar 483
................................ ..15.2.4. Varselskyldigheten 484

................................................. ..15.2.5. Varseltiden 487
............................................................. ..1525.1. Inledning 487............................................................................... ..15 5 .2. Driftsinskränkning kan medföra uppsägning 487som ................ ..1525.3. Driftsinskränkning kan medföra permittering 488som ............... ..15.2 5 .4. Driftsinskränkning kan medföra arbetstagareattsom

med tidsbegränsad färanställning fortsattinte
anställning 488............................................................................. ..15 5 Förkortning varseltiden vid oförutsedda händelser 489av. ......... ..l5.2.6. Vilka uppgifter skall varsel innehålla 490ett .............. ..152.7. Skyldigheten komplettera varslet medatt
uppgifter vilka arbetstagare berörsom som



Innehållsförteckning SOU 1994:xiv 141

.2.8. Underrättelse15 om
medbestärnmandeförhandling alternativsom
till varsel ..492

.................................................................Varselavgift15.2.9. 493
............................................................ ..15.2.10. Undantag från varselreglema ..495

.................................15.3. Reglerna anställningsfrämjande åtgärder ..496om .............................15.3.l. Inledning 496
................................................................ ..15.3.2. Bakgrunden till lagstiftningen 497

................................ ..15.3.3. förslag till ändringarAktuella 497

................................ ..Ändringarna15.3.4. i arbetsmiljölagen 498
.............................. ..l5.3.5. Innehållet i reglerna anställningsfrämjandeom

åtgärder ..500
...................................................................Åtgärder15.4. otillåtna tidsbegränsade anställningar 505mot .................. ..Sveriges internationella åtaganden15.5. ..506

.............................................
15.6. Enkät angående främjandelagen ..506

.................................................15.6.1. Inledning 506
................................................................ ..15.6.2. Länsarbetsnänmdemas 507svar ................................... ...2.1. VarselreglernaI 5 507

...................................................................... ..åtgärder15.6.2 .2. Reglerna anställningsfrämjande 516om ...................... ..15.6.3. Arbetsmarknadsstyrelsens 529svar .............................. ..

G OB I L A R

Bilaga Sören Wibe; Medbestämmandelagen och
samhällsekonomin ..533

...............................................................

Bilaga 2: Litteraturförteckning 615
......................................................... ..



1994:141SOU Förkortningar 1m.m.

Förkortningar m.m.

A. Anförd proposition och iprop.
förekommande fall anförd bilaga
till propositionen

AD Arbetsdomstolens domar
Aktiebolagslagen Aktiebolagslagen 1975:1385
Anställningsskyddslagen 1982:80Lagen om

anställningsskydd
Arbetarskyddslagen Arbetarskyddslagen 1949:1
Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen 1977:1 160
Arbetstvistlagen Lagen 1974:371 rättegången iom

arbetstvister
AU Arbetsmarknadsutskottets

betänkande
Bet. Betänkande
Bokföringslagen Bokföringslagen 1976:125

förstaDet delbetänkandet anställningsskyddslagNy SOU
1993:32 Delbetänkande av
1992 års arbetsrättskommitté

ÖvergångdelbetänkandetDet andra verksamheter ochav
kollektiva uppsägningar EU
och den svenska arbetsrätten
SOU 1994:83 Delbetänkande

1992 års arbetsrättskommittéav
Dir. Direktiv
Ds Publikation i departementsserien
ECR European Court Reports
EEG Europeiska ekonomiska

gemenskapen jämför EG
EES Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet
EG Europeiska gemenskapema eller

Europeiska ekonomiska
gemenskapen jämför EEG

EU Europeiska unionen
Främjandelagen Lagen 1974:13 vissaom

anställningsfrämjande åtgärder
Förmånsrättslagen Förmånsrättslagen 1970:979

-



SOU 1994:141Förkortningar m.m.

1974:358 fackligFörtroendemarmalagen Lagen om
förtroendemans ställning på
arbetsplatsen

Förvaltningslagen 1986:223Förvaltningslagen
till1978:410Föräldraledighetslagen Lagen rättom

vård barn,ledighet för av m.m.
1976:600 offentligLOA LagenGamla om

anställning
arbetsorganisationenInternationellaILO

betänkandeInrikesutskottetsInU
Tidskrift, utgiven JuridiskaJFI av

föreningen i Finland
Juridisk TidskriftJT
Justitieutskottets betänkandeuUJ
1992 års arbetsrättskommittéKommittén

Al991:05, intenär annat
framgår sammanhangetav

1991:900KommunallagenKommunallagen
KommunaltjänstemannalagenKommunaltjänstemarmalagen

1965:275
Konstitutionsutskottets betänkandeKU

1982:80LagenLAS om
anställningsskydd

Landsorganisationen i SverigeLO
offentlig1994:260LOA Lagen om

anställning
Lagen 1976:351LSA om

styrelserepresentation för de
anställda i aktiebolag och
ekonomiska föreningar

1976:355LagenLSABF om
styrelserepresentation för de
anställda i bankinstitut och
försäkringsbolag

Lagutskottets betänkandeLU
1992:497Lönegarantilagen Lönegarantilagen

1976:580LagenMBL om
medbestämmande i arbetslivet

1976:580Medbestämmandelagen Lagen om
medbestämmande i arbetslivet

MotionMot.
juridisktNytt arkiv, avdelning INJA

Official Journal of the EuropeanOJ
Communities på svenska
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning



1994:141 Förkortningar 3SOU m.m.

Omsorgslagen Lagen 1985:568 särskildaom
psykisktomsorger om

m.fl.utvecklingsstörda
PropositionProp.
PrivattjänstemannakartellenPTK
RegeringsformenRF
Rättsfall från hovrättema,RH utges av

Domstolsverket
SACO Sveriges Akademikers

Centralorganisation
SAF Svenska Arbetsgivareföreningen
Sekretesslagen Sekretesslagen 1980:100
Semesterlagen Semesterlagen 1977:480
SFS Svensk författningssamling
skadeståndslagen skadeståndslagen 1972:207
SOU Statens offentliga utredningar
Statstjänstemannalagen Statstjänstemannalagen 1965:274
Studieledighetslagen Lagen 1974:981 arbetstagaresom

till ledighet för utbildningrätt
Styrelserepresentationslagen Lagen 1987:1245 om

styrelserepresentation för de
privatanställda

SvJT Svensk Juristtidning
S ysselsättningslagen 1971:202 vissa åtgärderLagen om

för främja sysselsättningenatt av
äldre arbetstagare på den öppna
arbetsmarknaden

Ställföreträdarlagen 1965:576Lagen om
ställföreträdare för kommun vid
vissa avtalsförhandlingar m.m.

TCO Tjänstemännens
Centralorganisation

TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap
Årsredovisningslagen Lagen 1980:1103 om

årsredovisning i vissam.m.
företag





SOL 1994:141 Inledning

Inledning

Denna framställning innehåller redovisning det bakgrundsmaterialen av
sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté har tagit framsom ettsom

led i kommitténs utredningsarbete. utredningsdirektivlKommitténs finns
delbetänkandetredovisade i det första Urvalet de ämnesområdenav som

berörs i materialet skall bakgrund de frågor i direk-mot tasses av som upp
tiven och de delar kommitténs uppdrag har redovisats i de två del-av som
betänkanden har Det fråga material harär tagitsgetts.som ettav om som
fram för underlag förutgöra överväganden förändringaratt ett rätts-om av
läget beträffande de frågor i direktiven eller kommitténtassom upp som

har funnit anledning Detta medför vissa frågor be-att taannars attupp.
handlas ingående medan andra i praktiken minst lika viktiga frågor bara
behandlas översiktligt. Framställningen alltså inte någon heltäckandeutgör
redovisning alla de ämnesområden tasav som upp.

Urvalet de ämnesområden har undersökts har givetvis deav styrtssom av
utredningsdirektiv har kommitté med andra direktiv skullegetts;som en
självklart ha undersökt andra frågor för fullgöra sitt utredningsuppdrag.att
Sekretariatets avsikt har emellertid under hela utredningsarbetet varit att
det bakgrundsmaterial de utvalda ämnesområdenapresenterassom om
skall objektivt, sakligt korrekt och heltäckande i den meningenvara att

material kan talaäven de ändringsförslag har iemotsom antytts ut-som
redningsdirektiven har redovisats. Det bör också kommitténpoängteras att

regel har diskuterat förslag till lagändringar först sedan sekretariatetsom
självständigt har utarbetat och hela bakgrundsmaterialet i denpresenterat
aktuella frågan.

Det har inträffat efter september månads utgång 1994 har bara undan-som
proposition3tagsvis kunnat beaktas. Regeringens upphäva vissaattom av

1 Dir. 1991:118 och 1992:109.
Se avsnitt 1.1. i det första delbetänkandet.

3 Prop. 199495:76.

- -
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medbestämmandelagenochanställningsskyddslagenförändringar ide som
propositionen4 med för-resulterade i ochdelbetänkandekommitténs första

uppsägningar,kollektivaochverksamheterövergångslag rörande somav
således inte kunnathardelbetänkande,kommitténs andrapågrundar sig
Örjan iEdströmsYtterligare börlöpande nämnasi denbeaktas texten.

utvecklingsavtaletMBL ochdoktorsavhandlingpublicerade1994oktober

Samverkansförhandlingar i företag.

bakgrundsmaterialet har arbehurnågot beröraanledning härfinnsDet att
traditionellaförutomhar rätts-underlagoch vilketfram använtstats som

litteraturen5.juridiskarättspraxis och denförarbeten,lagtext,källor såsom

sammanträdenhaftutredningstidenhelaunder iKommittén har settstort
självständigtsekretariatetsammanträde harInförfjortonde dag. ett ar-var

behandlasskallfrågarörande denbakgrundspromemoriaframbetat somen
häm-sekretariatetpromemorian harutarbetandetVidsammanträdet.på av
tagitsvarvid kontakter harnödvändiga,har varitupplysningarin detat som

inomtjänstemänmyndigheter,arbetsmarknaden,påmed regepartert.ex.
sakkunniga,rättsvetenskapsmän. Deringskansliet och representerarsom

påochspråkliga frågorbl.a.pådeocharbetsmarknadens experterparter,
underkonsulteratsocksåharinternationell arbetsrättsåväl svensk som
utarbebehjälplig vidvarithar dessutomSigemanprofessorn Torehand;

promemorioma.granskningentandet och av

föredragits,bakgrundspromemoriomakommittésammanträdena harVid
påsynpunkterlämnatharsakkunniga ochledamöterna, deoch experterna

harkompletteringarochomarbetningarnödvändigavarefterinnehållet,
denbiträttkommittén och de harförordet harframgårskett. Som somav

tagit slutligintesekretariatet dockutanförsakkunniga och expertersom
redovisas här.bakgrundsmaterialställning till det som

konuniversitet, harStockholmsvidjuridikstuderarSusanne Wolk, som
innehåller.framställningenhänvisningartrollerat de som

199495:l02.Prop.
5 framställningenihänvisas tillrättskällor dettraditionellaflesta sådanaDe som

förteckningfinns bl.a.i bilaga Därlitteraturförteckningenifinns redovisade en
dess-och300 från arbetsdomstolenhänvisas till, drygträttsfall detdeöver som

EG-domstolen.ochkammarrättdomstolen, hovrätt,frånrättsfall Högstautom
riksdagsprotokoll deti riksdagen ochinterpellationerfrågor ochMotioner, som

finnshelleri bilaga Intesärskilt redovisadeemellertid intetill finnshänvisas
gått igenom.sekretariatet harkollektivavtalförtecknade alla dedär som

-

-

-

-

-
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övrigt kanI följande utredningsunderlaget.sägas om

sekretariatet har genomfört besök på arbetsplatser för bl.a. reda påatt ta
hur den arbetsrättsliga lagstiftningen allmänt tillämpas i praktiken påmera
det lokala planet. En sammanfattning erfarenheterna från dessa besökav
finns i avsnitt Därutöver har sekretariatet på flera arbetsplatser genom-
fört intervjuer rörande speciella frågeställningar. Det gäller frågemera
ställningen gränsdragningen mellan arbetstagarinflytandet och den poli-om
tiskt demokratiska beslutsprocessen och sådana frågeställningar kom-som

vid tillämpningen den arbetsrättsliga lagstiftningen i koncernermer upp av
och i samband med företagsöverlåtelser, bolagiseringar, privatiseringar av
offentlig verksamhet och utläggning arbetsuppgifter på personal.externav
Erfarenheterna från dessa besök sammanfattas i avsnitt 6.8.7. respektive
avsnitt 14.5. Sammanlagt har sekretariatet besökt femtiotal arbetsplatserett

varierande storlek i hela landet och därjämte besökt Volkswagenkoncer-av
Tyskland6.inen

Kommittén har genomfört utfrågning rörande arbetsrättsliga frågeen
ställningar i samband medföretagsöverlâtelser Till Utfrågningen in-m.m.
bjöds med erfarenhet från fältet frågeställningarna.personer av

Sekretariatet har genomfört enkätundersökningar rörande förekomsten av
s.k. organisationsklausuler och tillämpningen främjandelagen. Resultaav

undersökningarna redovisas i avsnitt 7.3.3. respektive avsnitt 15.6.ten av

Dessutom har det- de sakkunnigas försorg rundfråggenomförtsgenom
blandningar arbetsmarknadens i olika frågor, bl.a. rörande föreparter

komsten medbestämmandeavtal.av

Särskilda informationer EG-rätten har hämtats in ordföranattom genom
den, Lars Lunning och sekretariatet har gjort studiebesök iexperten ett

SarnrnanträffandenBryssel. skedde då företrädaremed för Ekonomiska och
sociala kommittén, för kommissionens direktorat V, för de nationella ar-
betsgivarföreningamas europeiska sammanslutning UNICE Union of
Industrial and Employers Confederation of Europe, för det Europafack-
liga utredningsorganet ETUI European Trade Union Institute, för den
svenska delegationen vid EG för Svenska Arbetsgivareföreningens,samt

6 Erfarenheterna från besöket vid Volkswagenkoncemen redovisas i avsnitt 14.6.

-

-

-

--
-

-
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CentralorgaTjänstemännenslandsorganisationens ochindustriförbundets,

representation i Bryssel.nisations

Tyskland för få upplys-tilltvå studieresorSekretariatet har genomfört att
nära och förmed det svenskabesläktatningar rättssystem är attett somom

medlemskapgjortpå tysk sida hardel de erfarenheter ettta avsom manav
hos arbetsmark-genomfördes besöktill Tysklandi EGEU. Under resorna

Sozialordnung,Arbeit undBundesministerium fürnadsdepartementet ar-
Deutschen Arbeitsgeberver-Bundesvereinigung derbetsgivarföreningen

Angestellten Ge-DAG Deutscheorganisationernabände, de fackliga
och IGNahrung-GenuB-GaststättenGewerkschaftwerkschaft, NGG

i Hamburg.advokatföreningenIndustriegewerkschaft MetallMetall samt
GmbHCohos Reifenhäusertvå företagsbesökgenomfördesDessutom

AG i Hannover.Maschinenfabrik i Troisdorf och hos Varta

Finland, istudieresa tillgjortOrdföranden och sekretariatet har somen
medlemskap ioch ansöktantagit EES-avtaletlikhet Sverige harmed om

finländska s.k.också denkäntden europeiska unionen. Det är att sam-
medbestämmandelagenutformats med den svenskaarbetslagen har som

påvilka åtgärderbl.a. studeraförebild. Syftet med att som manresan var
denarbetsrättsliga regler medinförliva EG:sfinsk sida vidtagit förhar att

tillämpningenerfarenheterlagstiftningen och delinhemska att ta avavav
Arbetsministeriet och Arbetsdomstolen.avsågBesökensarnarbetslagen.

företrädare för arbets-sammanträffanden medgenomfördesDessutom
Staarbetsmarknadsverket,Kommunalanämligen förmarknadens parter,

centralförbund,arbetsgivamasIndustrins ocharbetsmarknadsverk,tens
CentralorganiFinlands fackförbundsAffärsarbetsgivamas centralförbund,

FTFC.Tjänstemannacentralorganisationensation, AKAVA och

internationellavidare tagit del i fleraOrdföranden och sekretariatet har
EGi synnerhetarbetsrätt,konferenser eller harseminarier rört ettursom

rättsligt perspektiv.

harkommittén dess sekretariatochAvslutningsvis kan det nämnas att sam-
nämliutredningar,flera andra statligakontakt medrått eller haftannars

och LOA-utregler för arbetstidutredningen flexibla semester,gen om mer
utredningenarbetsmiljölagen,utredningen förredningen, översyn omaven

för åtgärderarbetsförmedlingsmonopolet, utredningenavreglering motav
arbetslöshetsförsäk-obligatoriskutredningenetnisk diskriminering, om en

Britarmia,utredningen angående Lexring, 1989 års handikapputredning,

-
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-

-

-

-



9Inledning1994: 141SOU

ledighetslagstiftningutredningensjöarbetstidsutredning och1994 års om

en.

frånsynpunkter vissasekretariatet i vissa frågor hämtat inharDessutom
ombudsmanarbetsdomstolen,och nämligenmyndigheter organisationer,
konkursför-jämställdhetsombudsmannen,etnisk diskriminering,motnen

och Göteborg,ackordscentralema i Malmövaltarkollegiemas förening,
Riksorganisation,riksförbund, PensionäremasALNA-rådet, Synskadades

Riksförbund.Pensionärsförbund och StatspensionäremasSveriges

skrivelkommit in mängdkommittén det lämnats ellerTill har över storen
lag-ändringar eller preciseringarfrån olika håll med b1.a. förslag till avser

arbetsrättsliga frågor.synpunkter på olikastiftningen och

genomfört under-på kommitténs uppdragProfessom Sören Wibe har en
medbestämmandelagen.efekternasökning de samhällsekonomiska avav

framställning.bilaga till dennaundersökning finns fogad 1Hans som

-

-

-
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Centralorgaoch Tjänstemännensindustriförbundets, landsorganisationens
Bryssel.nisations representation i

få upplys-Tyskland förtillgenomfört två studieresorsekretariatet har att
försvenska ochbesläktat med detningar är nära atträttssystemett somom

medlemskapgjortpå tysk sida harerfarenheterdel de ettta avsom manav
genomfördes besök hos arbetsmark-till Tysklandi EGEU. Under resorna

Sozialordnung,für Arbeit undBundesministeriumnadsdepartementet ar-
Arbeitsgeberver-DeutschenBundesvereinigung derbetsgivarföreningen

Ge-Deutsche AngestelltenDAGfackliga organisationernabände, de
IGochNahrung-GenuB-GaststättenNGG Gewerkschaftwerkschaft,

advokatföreningen i Hamburg.Industriegewerkschaft MetallMetall samt
GmbHCoReifenhäuserföretagsbesök hosgenomfördes tvåDessutom

AG iTroisdorf och hos Varta Hannover.Maschinenfabrik i

Finland, istudieresa tillsekretariatet har gjortOrdföranden och somen
imedlemskapEES-avtalet och ansöktSverige har antagitlikhet med om

finländska s.k.också deneuropeiska unionen. Det käntden är att sam-
medbestämmandelagensvenskautformats med denarbetslagen har som

påstudera vilka åtgärderbl.a.förebild. Syftet med att som manresan var
med denEG:s arbetsrättsliga reglerför införlivafinsk sida har vidtagit att

tillämpningendel erfarenheterlagstiftningen ochinhemska att ta avavav
Arbetsdomstolen.Arbetsministeriet ochavsågsamarbetslagen. Besöken

för arbets-sammanträffanden med företrädaregenomfördesDessutom
Staarbetsmarknadsverket,för Kommunalamarknadens nämligenparter,

centralförbund,arbetsgivamasarbetsmarknadsverk, Industrins ochtens
Centralorganifackförbundscentralförbund, FinlandsAffärsarbetsgivamas

FFFC.Tjänstemannacentralorganisationensation, AKAVA och

internationellatagit del i flerasekretariatet har vidareOrdföranden och
EGarbetsrätt, i synnerhetkonferenser eller harseminarier rört ettursom

rättsligt perspektiv.

sekretariat harkommittén och dessAvslutningsvis detkan nämnas att sam-
nämlistatliga utredningar,kontakt med flera andrarått hafteller annars
LOA-utarbetstid ochflexibla regler förutredningen semester,om mergen

arbetsmiljölagen, utredningenredningen, utredningen för översyn omen av
utredningen för åtgärderarbetsförmedlingsmonopolet,avreglering motav

arbetslöshetsförsäk-obligatoriskdiskriminering, utredningenetnisk enom
Britannia,angåendehandikapputredning, utredningen Lexring, 1989 års

-

-

-

-

-
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Iedighetslagstifmingsjöarbetstidsutredning och utredningen1994 års om

en.

frånsynpunkterfrågor hämtat vissasekretariatet i vissa inharDessutom
arbetsdomstolen, ombudsmannämligenochmyndigheter organisationer,

konkursför-diskriminering, jämställdhetsombudsmannen,etniskmotnen
Göteborg,Malmö ochförening, ackordscentralema ivaltarkollegiemas

Riksorganisation,Synskadades riksförbund, PensionäremasALNA-râdet,
Riksförbund.StatspensionäremasPensionärsförbund ochSveriges

mängd skri veleller kommit inkommittén har det lämnatsTill över storen
preciseringar lag-till ändringar ellerfrån olika håll med bl.a. förslag avser

arbetsrättsliga frågor.stiftningen och synpunkter på olika

genomfört under-Wibe har på kommitténs uppdragProfessom Sören en
medbestämmandelagen.samhällsekonomiska effekternasökning de avav

framställning.finns fogad bilaga l till dennaundersökningHans som

-

-
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de frågeställningar besöken skulle belysa. De berättade frittom som om
sina erfarenheter, varefter sekretariatet i mån behov ställde kompletav
terande frågor. intervjuadeDe visade intresse för kom-ett stortpersonerna
mitténs arbete, och de rikligt med tid för besöken.satte av

Besöken avsåg följande arbetsplatser: Alfa Laval AB, Lund tillverkning
m.m., Boliden Mineral AB, Boliden gruv- och verkstads-separatorerav

industri Carlssonsm.m., Målen AB, Borås, Cementa AB, Skövde bygg
nadsärrmesindustri, Digital Equipment, Sundbyberg dataindustri, Fjell-

Plåtslagen Göteborg,AB, Glückmans Optiker AB, Stockholm,mans
Göteborgs Hamn AB stuveriverksarnhet, Helsingborgs kommun, Lindab
VM AB, Båstad Verkstadsindustri, Luleå kommun, Lunds universitet,
NCC, Solna byggverksamhet, Nordiskafilt AB, Halmstad textilindustri,

ÖrebroNorrbottens läns landsting, Närkes Elektriska AB, el-installatio
ner, Posttenninalen Tomteboda, Rönnskärsverken, Skellefteå smältverk,
SSAB Tunnplåt AB, Borlänge Verkstadsindustri, Siljans Sågverk, Mora,
Stena Marina AB, Göteborg rederiverksarnhet, Stråbruken, Linköping

Åslundbyggnadsämnesindustri, Svenska Bil Co, Eskilstuna bilför-
säljning, Trygg Hansa SPP, Stockhohn försäkringsverksamhet m.m.,
Utters Busstrafik, Frändefors, Veka Maskinstation, Veka gräventrepre

Östergötlandsnader m.m. och läns landsting. Dessutom har upplysningar
telefon hämtats in från Pilkington AB, Halmstad processglasindustri.per

Intervjuresultaten kan sammanfattas på följande Redogörelsen be-sätt. är
gränsad till de frågeställningar medbestämmandelagen, förtroenrörsom
demannalagen och styrelserepresentationslagen. I kommitténs första delbe-
tänkande sammanfattas intervjuerna i vad anställningsskydd och s.k.avser

vetorättfacklig

2 Avsnitt 1.4. i det första delbetänkandet.

-
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2.2. Intervjuresultaten
medbestämmandelagen

2.2.1. Allmänna intryck

Intervjuerna medbestämmandelagen har tecknat mångfacetteradom en mer
bild den tonade fram beträffandeän lagen anställningsskydd.som om
Kopplingen till den särskilda arbetsplatsen har varit mycket påtaglig. I stor
utsträckning försöker finna former för medinflytandet justman som passar

den arbetsplatsen, och på medbestämmandelagen tycks iegna synen
ganska avsevärd utsträckning beroende i vad mån de lokala parter-vara av

verkligen har lyckats i sina försök finna sådana former.attna

På flera håll har just anpassningen till de lokala förhållandena lyfts fram
särskilt betydelsefull. Några intervjupersoner främst på arbetsgivar-som

sidan har lagen inte tillräckligt flexibel och hindrar lokaltäransett att an-
passade lösningar. De reglerna information och i högreatt änanser om
grad förhandlingsreglema borde kunna förenklas i fall där de lokala parter-

i sak. Samma kritikerär överens det huvud borde finnasöverattna menar
för informella lösningarstörre och umgängesforrner.ett utrymme

Sättet hantera arbetstagarnas inflytande i hög grad beroendeatt detär av
allmänna samarbetsklimatet. detNär råder förtroendefullt förhållandeett
mellan de lokala kommer formerna minska i betydelse ochparterna, att
uppmärksamheten riktas i stället sakfrågoma. De informella kontak-mot

ökar, och det inte ovanligt låterär bli förhandlaterna deatt parterna näratt
i sak, lagensär bokstavöverens lägger förhandlingsskyldighettrots att en

på arbetsgivaren. På arbetsplatser med klimat finns detsämre ganskaett en
tydlig tendens till formalisering umgänget.av

Skillnaden mellan små och arbetsplatser också märkbar. På denärstora
lilla arbetsplatsen blir inforrnationsutbytet del de vardagligat.ex. en av
kontaktema, där inte skiljer mellan information omfattas medman som av
bestämmandelagen och andra upplysningar verksamheten eller arbetet.om
De lokala ofta lagens och regelverk alltförparterna systemser nog som
komplicerat. Många frågor behandlas bokstavligt talat vid kaffebordet
under i arbetet, och regelrätta förhandlingar mellan två motståendeen paus

förekommer knappast sådan arbetsplats.parter en

-

-
-

-
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blir ofta nöd-bild. detDärframträderarbetsplatsenPå den stora annanen
och för kontak-medinflytandetrutiner förfram särskildavändigt arbetaatt

inforrnationsgrupperinrättas deti övrigt. Ibland partssammansattaterna
tydligtofta mycketskiljerregelbundna tider. Manpåsammanträdersom

mellan arbetsgivarensocksåliksomförhandlingar,information ochmellan
ochsidanskyldigheter å denavtalsenligaellerlagstadgade ett meraena
arbetsgivarenvanligtocksåtyckssamråd å den andra. Detallmänt attvara

försökerkontakternafonnaliseradeochmed de fackligaparallellt mera
arbetsgivareneftersomenskilda arbetstagarna,direkt till dehitta vägar ser

Påi verksamheten.derasangeläget tilldet att ta engagemangvarasom
förfarande så länge detsådantpositiv tillställt sigfackligt håll har ettman

lagen. Någrarättigheter enligtarbetstagarorganisationensurholkarinte
enskilda arbetstagaför denvarit oroligahar dockfackliga företrädare att

arbetsgivaren.sigsvårt hävdabiträde kan ha motattutanren

blivit väl inarbemedbestämmandelagen harallmänt intryckEtt är attannat
följdmånvad dettaden har gällt. I18 år ärunder detad snart avensom

dockpå beslutsfattandetförpliktelser eller ärrättsliga synsättett nyttav
medgettarbetsplatsbesöken har integenomfördaoch desvårt bedöma,att

arbetsgivaflerafrågan. Vad kananalysnågon sägas är attnärmare somav
beslutinförstådd med dearbetstagarsidanviktenhar betonat ärattavre

uppnås. Näralltid kansamförståndslösningar intelåtfattas, attvarasom
fall deåsyftas i vissaarbetstagarsidansammanhang talari detta omman

be-enskilda arbetstagarei andra fall deorganisationerna ochfackliga som
inriktadeföreträdare starktgäller arbetsgivarensGenomgående ärrörs. att
negativflera fall harmedan de imedinflytande,lokalt förankratpå ett en

vidinte arbetarombudsmänmed fackligainställning till förhandlingar som
utomstående ochdessa betraktaseller förvaltningen;företaget ansessom

uppstår defördröjninandra åtaganden närså belastadehårt att garavvar
positivavaritintervjupersonernasidanfackliga harskall kallas in. På den

fåangelägnaockså varitde harlokalt medinflytande. Mentill attett om
otill-kompetensderasförbundsavdelningen e.d. ärbistånd från när egen

stöd utifrån.behövernågot skäleller deräcklig när annatav

förändratsregeltillämpningen harockså vid handenIntervjuerna attger
skedetdet inledande1977. Underförflutit sedan årharunder den tid som
in sighuvudsakligen ha riktatarbetsgivaren-inte minsttycks parterna

Med ti-utgångspunkter.tekniskafråndetpå hantera rentsystemetatt nya
hartillvägagångssätt, där fomiernapraktiskautvecklatden har meraman

-

-

-

-
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fått stå tillbaka för målinriktat förfarande. Parterna har i allt högreett mer
grad kunnat medinflytandet efter den särskilda arbetsplatsen.anpassa

Kollektivavtalen har haft sin givna betydelse det har gällt modifieranär att
och komplettera det legala regelverket. Några arbetsgivare har särskilt lyft
fram förhållande,detta och de har avtalen har gjort det möjligtangett att
med ordning fungerar i praktiken; strikt lagtillämpning skulleen som en
enligt deras uppfattning leda till oacceptabel byråkratisering be-en av
slutsprocessen.

Som avslutning kan det de fackliga företrädarna har haftnämnas atten
olika uppfattningar den reella innebörden medbestämmandelagenom av
eller med andra ord arbetstagarsidans inflytande besluten. På vissaöverom
arbetsplatser de arbetsgivaren beredd till sigär ochatt att taanser argument

ändra eller i fall modifiera sin uppfattning med hänsyn tillatt arbetstavart
synpunkter. I andra fall har intervjupersonerna uttryckt sin besvikelgarnas

lagen inte har arbetstagarnaöver någon till medbestämmandeatt gett rättse
i ordets egentliga bemärkelse och lagen lanserades under formeratt som

Äveningav dem överdrivna förhoppningar. de intervjupersonerna har dock
lagen har fått den positiva följden arbetsgivaren måsteansett att motiveatt

sina beslut på utförligt tidigare och detta indirektsätt än kanettra attmera
ha bidragit till besluten har fått och bättre innehåll.att ett annat

2.2.2. Förhandling informationoch

2.2.2.1. Allmänt

Själva tillämpningsområdet för reglerna förhandling och informationom
endast partema.3sällan upphov till tvist mellan de lokala Dessa ärger

alltidnästan i vilkaöverens fall förhandling skall ske och i vilkenom ut-
sträckning information skall lärrmas. När arbetsgivaren någon gång är osä
ker, kan situationen lösas enligt skilda tillvägagångssätt. Inom denupp
offentliga förvaltningen tycks det finnas viss benägenhet förhandlaatten
för säkerhets skull. Den privata arbetsgivaren kontaktar ofta de fackliga
företrädarna för kontrollera de inte har några invändningaratt att mot ett
tilltänkt beslut. Ibland protokollförs kontakten förhandling,som en men
ofta förfarandet på informellt stadium. Sådana informellastarmar förfaett

3 Jämför dock avsnitt 6.8.7.

-

-
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obestridligäller frågordetinte ovanligaför övrigtringssätt närär somens
finns detmånga gångertillämpningsområde, ochfaller inom lagens engen

förhandlingar kanregelrättainnebärarbetsplatsenpå attsomsamsyn
finns.motstridiga intressenunderlåtas inganär

regleri de fall där lagensvarierandeganskaTillvägagångssätten ävenär
storlek ochbl.a. arbetsplatsensspelarSom redantillämpas fullt nämntsut.

arbetsplatsernaroll. På desamarbetsklimatet ärdet allmänna störrestoren
läm-arbetsgivarendärinrättardet vanligt att parterna organgemensamma

olikadiskuterarinformation ochföreskriven ämnen attutanparternanar
brukar för-förhandlingar. I ställetregelrättaskull blir frågaför dendet om

hararbetstagarnassedangenomförashandlingarna representanterseparat,
arbetsplatser-På de allrabetydelse.det material harfått del störstasomav

veckan.halvdag iförhandlingarna t.ex.förfasta tiderhar satts enavna
förstförhandlingarinitiativ tillarbetsgivarenVanligare dockär taratt se

för-Antaletförhandlingsfråga.särskild, konkretuppkommitdet hardan en
hundra undernågra få tillskiftande, fråni hög gradhandlingar ettär ett par
näringsliv ochpågår inomför närvarandestrukturförändringarår. De som

iförhandlingsintensiteten ovanligt högmed sigförvaltning har fört äratt
nuläget.

tillmedinflytandetockså flyttat nedStrukturförändringama har ut-meren
delbetänkandet4,redovisats i det förstalokal nivå. Sompräglat närmare

friorganisatorisktdelas iarbetsplatsernaallt vanligareblir det settatt upp
denarbetsgivarfunktionen påföroch ofta läggsstående enheter, ansvaret

kluvnaförtroendemännenfackligaarbetsledare vid enheten. De ärärsom
mins-ochökarlokalt inflytandeutveckling;inför denna engagemangetett

frågorna behand-de övergripandesamtidigtavståndet till beslutenkar som
för demmöjlighet till insynnågon egentligutanför enhetenlas utan som

viss enhet.påarbetar en

skiftar,inforrnationsreglemaochUppfattningen förhandlings- även omom
något undantag harsådant medmedbestämmandet accepterats avsom --

kritiskadock haftdem harbesöken Fleraarbetsgivarede avsett. avsom
imedbestämmandeförhandla. förordarDeskyldighetensynpunkter på att

omfattanarbetstagarsidan har tillinnebärordningstället rättatt ensomen
arbetstagarsidet kommerverksamheten, därinformationde anmenom

4 delbetänkandet.i det förstaAvsnitt 4.

-
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dan begära förhandlingar vill diskutera beslutnär arbetsgiatt ettman som
förbereder. Tanken bakom sådan ordning skulle undvikavaren atten vara

onödiga förhandlingar i situationer några motstridiga partsintressen.utan

Intervjupersonema har ofta betonat vikten i förhandlingatt motpartenav
uppträder och ansvarsfullt. Arbetsgivama har värde påmogetarna satt stort

konstruktiva insatser från arbetstagarna, på vissa arbetsplatser ärmen upp-
fattningen de fackliga företrädarna orsakar tidsutdräkt och tvekar införatt
svåra beslut. De intervjuade förtroendemärmen på den fackliga sidan ser
informationen och förhandlingarna värdefulla instrument, arbetsgisom om

i förväg förser dem med underlag och deras synpunkter påett gottvaren tar
allvar; några arbetsplatser dock förtroendemännen de kommerattanser
in för i beslutsprocessen och lagen saknar effektiva sanktionersent att när
arbetsgivaren inte lever till dess anda.upp

Som redan blir det allt vanligare de enskilda arbetstagarnaantytts fåratt
information direkt från arbetsgivaren. På vissa områden detta skylär en
dighet enligt kollektivavtal, ofta sker det arbetsgivarens initia-men eget
tiv det finns någon rättslig förpliktelse för honom.utan att Det kan vara
fråga ekonomirnöten två gånger året då arbetstagarnat.ex. fårom om upp-
lysningar företagets eller förvaltningens ställning i Det vanligtärom stort.
med återkommande arbetsplatsträffar, förvaltningsträffar e.d., ofta inom en
enhet eller avdelning. Informationen i så fall sikte på närmiljöntaren
inom enheten eller avdelningen. De arbetar där brukar ha möjlighetsom att

frågeställningar, och det således inteta bara frågaär enkelupp egna ettom
riktat infonnationsflöde från arbetsgivaren. En del enskilda arbetstagare
kan dock blyghet eller något skäl dra sig för tala införannatav attav en

Förmedling informationstörre till alla arbetstagare brukar ocksågrupp. av
ske personaltidningar, personalcirkulärgenom m.m.

Nämnas bör slutligen arbetsgivarna föreslagithar förhandatt ett par attav
lingsskyldigheten i vissa fall borde kunna fullgöras direkt i förhållande till
de berörda arbetstagarna och inte förhandlingar med den fackligagenom
organisationen.

2.2.2.2. Centrala förhandlingar

Det flertalet intervjupersonerna på såväl arbetsgivar-stora arbetstaav som
garsidan har ställt sig negativa till förhandlingar central nivå. harDe
anfört centrala förhandlingar orsakar fördröjningaratt och endast undan-

-

-

-
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lokala för-från depå problemen. Argumententill lösningtagsvis leder en
fackliga förebestår. Ett deoch oenighetenhandlingarna par avupprepas

centrala för-uppfattning ochhaftdockträdarna har menat atten annan
framhållithar defylla. Blandfunktionhandlingar kan ha attannatatten

påpersonliga motsättningarföljdkan uppkommalåsningar enavsom en
utomståendecentrala förhandlingarfallsådana kanarbetsplats. I genom

till låsningama upphör.leda attpersoner

C hefstillsättningar2.2.2.3.

arbetsgivaren dearbetsplatserna kontaktarbesöktaalla dePå i settstort
chefstillsättning. sker på olikaDettaorganisationerna införfackliga sätt.en

grovsållning ochdet arbetsgivarenförekommandeVanligt görär att en
förtroendefackligaför vidare prövning. Defåtal kandidaterväljer ettut

skriftligtansökningshandlingar ochdelfår sedan annatmännen ta maav
fall haranställningsintervjuer; i vissaarbetsgivarensdeltar iterial, och de

intervjuer med sökandena. För-organisationernafackligadock de egna
arbetsgivaren. Detövervägandenofta andratroendemännen ängör typer av

kontroll betyg, referenserutsträckning frågabegränsadblir endast i om av
personalledning ochkandidaternas påi stället tillknytse.d. Intresset syn

samarbete.

helaombesörjerfinns det rekryteringsgrupperarbetsplatserPå vissa som
såväl arbets-förGruppen innehållertillsättningsförfarandet. representanter

arbetstagare.givare som

fackliga organisationerna förekommer detmed dekontakternaVid sidan av
intres-arbetstagarna dearbetsgivaren informerar de berördaockså att om

kandidaterna.santaste

betonatgenomgående vid intervjuernaförtroendemännen harfackligaDe
få påverka valet chefer. Deintressearbetstagarsidans attatt av menarav

harFlertalet arbetsgivarnagrad berörs beslutet.personalen i högsta av av
enkelriktadifråga intesynpunkt de harförstå dennasig sattsagt enmen om

olyckligttillräcklig. dettill arbetstagarna Deinformation attser somvore
sig vissdirekt kan uttala dearbetstagarrepresentantema motsätteratt en

alltsvårigheter vederbörandedetta kan skapakandidat, eftersom trotsom
fackliga för-har varit negativa till dechef. Arbetsgivarnatillsätts attsom

dettaaktuella arbetsplatser,kontakt med kandidaternastroendemännen tar

-

-
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hänsyn till kandidaternamed kan hamna i besvärligt läge på sin dit-att ett
tillsvarande arbetsplats det blir känt de vill byta arbete.attom

Efter kommitvad har fram vid arbetsplatsbesöken det relativtärsom ovan
ligt arbetsgivare och arbetstagare har olika uppfattningar i fråganatt vem

skall få viss chefsbefattning.som en

2.2.2.4. Budgetbeslut

På flera de arbetsplatserna behandlas ekonomi och produktions-storaav
frågorna i kommitté produktionsgrupp, produktions-,partssammansatten
ekonomi och personalkommitté, bolagsråd e.d..

alla fackligaNästan förtroendemän det viktigtmycket de harattser som
till medinflytande i frågor företagets eller förvaltningensrätt rörett som

ekonomi. De pekar bl.a. på budgetens centrala betydelse, inte bara för

verksamhetsplaneringen också för möjligheterna till personalutveck-utan
för satsningenling, på bättre arbetsmiljö Några förtroendemänen m.m. av

har dock det tillräckligt med medinflytande äransett att ettnen vore som
begränsat till de vardagsnära ekonomifrågoma. De sig inte kvamera anser
lificerade ställning till svårbedömda företagsekonomiskaatt ta mer pro
blem.

På arbetsgivarsidan går meningarna delvis isär. Några företrädare hävdar
beslut budgeten utpräglad företagsledningsfrågarör äratt ett som en som

undanbör från till inflytande. En majoritet bland arbetsgivarnarättentas
det dock naturligt arbetstagarna får i fall insyn i företagetsatt vartser som

förvaltningenseller ekonomiska angelägenheter. Däremot ställer sig många
tveksamma till skyldighet förhandla. antal arbetsgivareEtt har beto-atten

det nödvändiga i arbetstagarsidan de enskilda arbetstagar-närmastnat att
har del i rationaliseringar och besparingar. Det dessa bäst känärna som

nertill förhållandena basnivån och dessutom direkt berördaärsom av
krav effektiviseringar.

På två de besökta arbetsplatserna det inte någon budget.upprättasav

-
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för arbetstagarorganisationTolkningsföreträde2.2.3.

främst i rättstvister betalning tolkningsföreträdet harDet är ut-om som
övats.5

Några arbetsgivare ifrågasatt motiven bakom tolkningsföreträdet. Dehar

låter bli driva lönetvister små belopp, eftersom den formellaröratt som
gången alltför arbetskrävande och tidsödande det inte besvävärtär är
ret. Flera fristerna för begära förhandling och väcka talanhar att attsagt

fristerna preciseras. arbetsgivarnaalltför korta och borde Ettär att par av
har de har gått miste sin till prövning betahiingsanrättuppgett att om av
språken sedan de har förbisett frist.en

fackliga förtroendemännen reglerna tolkningsföreträdeDe börattanser om
skick. Enligt uppfattningbehållas i sitt nuvarande deras det sällsynt föreär

tolkningsföreträde verkligenkommande Men förtroendemänutövas.att ett
reglerna hela tiden finns i bakgrunden tvist aktuellnär ärattnen menar en

och reglerna viktigt stöd för arbetstagarsidans krav. Förtroenutgöratt ett
demärmen anmärker också skulle blidet arbetstagarna ofta fickatt som av-
stå från avskaffades.sin tolkningsföreträdet Arbetstagarna skullerätt om
inte kunna driva saken, i fall inte vid tvister små belopp.vart om

Skadestånd2.2.4.

Några arbetsgivare skadeståndsreglema för hårda dem ochäratt motanser
reglerna inte medger tillräcklig hänsyn till förhållandetdet lag- elleratt att

avtalsbrott kan bero på misstag från arbetsgivarens sida. Som derena ser
saken kan den skadeståndsgrundande handlingen ofta bestå däri konatt en
torist avsikt har betalt något för låg lön.utan ut en

De fackliga företrädarna har de motståndare till exercisärsagt att en
med skadestånden. Skadeståndssanlçtionen dock ha central funk-anses en
tion den bidrar till upprätthålla respekten för regelverket.att attgenom

5 Jämför 35 § medbestämmandelagen.
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2.2.5. Procedurreglerna

Procedurreglerna uppfattas svårtillgängliga. Ofta kopplar de lokalasom
in utomstående expertisparterna från förbunden e.d. för få hjälp medatt

den formella hanteringen tvist.t.ex. av en

2.2.6. Särskilt medinflytandet för organisationerom som
normalt saknar kollektivavtal

sekretariatet har träffat för fem organisationerrepresentanter normaltsom
saknar kollektivavtal, nämligen Sveriges Arbetares Centralorganisation,
Hanmarbetareförbundet, Säljamas Riksförbund, Sveriges Sommargårds-
arbetares Riksorganisation och Yrkesförarförbundet.

Alla har framförtrepresentantema medinflytandet inte i någotatt avseende
borde förbehållet de organisationer har kollektivavtal.vara Det avgösom
rande borde, de, i stället organisationen harmenar medlemmaratt påvara
arbetsplatsen och någon dessa berördatt är tilltänkt beslut. Allaav ettav
fackliga organisationer skulle alltså rättigheter.ges samma

Några arbetsgivarenrepresentanter lätt förbiseratt de organisationeranser
inte har kollektivavtal. De har ocksåsom anmärkt på de ofta får ir1for-att

mation på mycket stadium, varförett det skullesent lönlöst begäraattvara
förhandlingar. Enligt måsterepresentantema någonting påveta att ärman
gång, skall kunna förhandla innan beslutet iom praktikenman fattat.är
Efter vad har upplysts händer det dock de kollektivavtalslösasom att orga
nisationema begär förhandling. Det sig dårör oftast frågor harom som an-
knytning till någon enskild medlem, även generella löneförhandlingarmen
förekommer.

Arbetsgivama har det många gångersagt att svårtär vilken kollek-att veta
tivavtalslös organisation berörd ochär inte minst föresom vem som
träder organisationen. De flesta arbetsgivarna motståndareär till infor-att
mations- eller förhandlingsskyldigheten utvidgas i förhållande till organi
sationer kollektivavtal. Deutan sådan ordning framkallarattmenar en ett
mycket omfattande och otympligt för medinflytande; isystem exempelvis

kommun skulle det kunna bli aktuellt förhandlaen med tjugotalatt ett or-
gganisationer.

-

-

- --
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förtroendemannalagenIntervjuresultaten2.3.

svår-ochoklaraledighetreglerna äroftaframhållerArbetsgivama att om
betalningmedledighetdensvårtdet vägrauppfattartolkade. De attsom

Ar-reglerna.feltolkningriskerarde göraeftersombegärs, att avensom
fack-betraktadeskall bliorättmätigtdeocksåbefarar sombetsgivama att

arbetsgivar-Påledighet.betaldmedgedeföreningsfientliga vägrar attom
innehållakanbestämmelsertydligaredärför t.ex.efterlysersidan somman

tolk-fackligadetocksåsigvänderArbetsgivamatumreglef. motklara

ningsföreträdet.

fönnån-såreglerlagens ärsynpunktenframförthararbetsgivare attNågra
fackligadeavtalslösningar;försvårardettaarbetstagarsidan or-förliga att

skulle där-avtal. Detträffaincitamentnågotinte ettharganisationerna att
avtal.reglerlagenspreciseramöjligtmed inte genomattvara

för-lagenarbetsgivarnabland ärståndpunkt attförekommandeallmäntEn
prak-de iArbetsgivamaför dem.kostnader attalltför högaanleder menar

för-dettaochledighetbetaldframställningar attallagodtamåstetiken om
de intedem harNågrakostnaderna. mot attreageratdriverhållande avupp

till,bidrardeverksamhetfackligadenomfattningenpåverkakan somav
påkravunderkastasbordeverksamhetenden raoch de sammaattmenar

företaget.effektivitetochtionalitet som

såförtroendemannalagenmednöjdiarbetstagarsidanPå är stort settman
harintervjuatsharförtroendemänfackligai dag. Degällerdan den som

detde betonatstället harlagändring. Itillavvisandeställt sigdärför en
för demöjligheterpraktiskafinnsdetbehålls såreglernaiangelägna attatt

iharDeintressen.arbetstagarnastillorganisationernafackliga att ta vara
föl-däravochlågkonjunkturenrådandedenpåpekatsammanhangetdet att

Förtroendearbete.fackligtbehovetökarövertalighetssituationerjande av
verksam-fackligadenkritikentilloförståendedärförsig attställermännen

skullearbetsgivarensigdeochmycket, motsättersvälla för atttillåtsheten
verksamheten.omfattningenpåverkakunna av

lättarebordeÄven detåsikten attarbetstagarhåll förekommerpå att vara
fall harnågralrättigheter.ochställningförtroendemännensträffa avtal om

lagreglematolkningentveksamhetuttrycktförtroendemännen aväven om
ledighet.om

-
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2.4. Intervjuresultaten
styrelserepresentationslagen

En vanlig uppfattning bland arbetsgivarna bara företagets anställdaär att
borde komma frågai ledamöter styrelsen. På något håll harsom av man
också i fråga och bör fåsatt arbetstagarledamot iom en samma person vara
flera bolagsstyrelser.

De fackliga förtroendemännen har i och för sig framfört uppfattningen att
arbetstagarrepresentanten normalt bör bland de anställda i företasett utses

Enligt förtroendemännens mening bör det dock integet. förbjudas att en
utomstående anlitas för uppdraget. De arbetstagarna likaperson attanser
väl skall få denna frågaägarna under full frihet;avgöra i vissa fall kansom
de nödvändiga kunskaperna saknas hos de anställda, och det måste då fin

möjlighet välja utomstående kvalificerad föratt uppdraärnas en en som
I sistnämnda hänseende har de påpekatget. ofta ledamöterägarnaatt utser

bland utomstående dessutom kan ha styrelseuppdrag hospersoner som
flera bolag.

-

-

-
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Historik

anställningsskydförsta delbetänkandet finns det redogörelse fördetI en
utveckling.1 översiktlig redohistoriska det kortfattad ochdets Här ges en

historiska utveckling i Sverigegörelse för den s.k. kollektiva arbetsrättens

tonvikt på lagregleringar.med

hälften 1800-talet började arbetarna sluta sig iUnder att sammansenare av
försökte förhandla med arbetsgivarnafackföreningar. Fackföreningama att

vilka villkor i fråga lön, arbetstidför komma överensatt somom om m.m.
skulle gälla för de arbetare arbetsgivaren anställde. Om fackföreningensom

arbetsgivaren träffade de avtaloch kom överens, ett avsett attsom var
avtalsvillkoren för hela arbetstagarkollektivet, kollektivavtal.reglera ett

Kunde någon överenskommelse inte nås eller uppstod det oenighet,armars
leda till stridsåtgärder. Arbetama ochkunde det inställde arbetet strejk,

frånarbetsgivaren stängde arbetarna arbetsplatsen lock out.ute

1800-talet och i början 1900-talet förekom stridsåtI slutet det oftaav av
gärder på arbetsmarknaden. farms inte någon användbar lagregleringDet av

på eller förförhållandena arbetsmarknaden några användbara instrument att
stridsåtgärder.konflikter där Det fanns osäkerhet vadlösa utan t.ex. en om

kollektivavtal, företeelse i rättslivet, egentligen innebarett som var en ny
för förpliktelser för fackföreningen dess medlemmar.och

Oron på arbetsmarknaden framstod betydande samhällsproblem,ettsom
och statsmakterna förberedde i olika omgångar lagstiftning för åstadatt
komma stabilitet på arbetsmarknaden, bl.a. undanröja de rätts-attgenom

oklarheter fanns.liga I seklets början förekom det förslag lag-som om en
reglering det enskilda arbetsavtalet och inrätta statligt förlik-att ettav om
ningsväsende för medverka till lösa tvister på arbetsmarknaden.att att

förslagDessa ledde inte till lagstiftning, bortsett från 1906det åratt antogs
medlinglag i arbetstvister. Lagstiftningen tillhandahöll parternaen om

1 Avsnitt i förstadet delbetänkandet.

-
-

-

-



26 Historik SOU 1994:141

arbetsmarknaden statligt förlikningsförfarande och möjlighet till friett en
villig skiljedom, innebar i princip inte några förpliktelser för parternamen

lösa sina tvister den erbjudna Man kan dock lagstifmingvägen.att säga att
indirekt erkände forrnden för mellan på arbetsmark-umgänge parternaen

naden hade tillämpats för försöka lösa olika tvistefrågor förhandattsom
lingsformen.

År 1906 enades också SAF och LO vissa grundläggande principerom ge-
den s.k. decemberkompromissen. Arbetstagarsidan erkände arbets-attnom

givaren hade leda och fördela arbetet och han fritt kunderätt ochatt att anta
avskeda arbetare använda arbetare de organiserade.samt oavsett om var
Arbetsgivama å sin sida åtog sig respektera arbetarnas föreningsrätt,att
dvs. för arbetarna sluta sig i föreningrätten och verka föratt attsamman en
denna.

Orolighetema på arbetsmarknaden fortsatte emellertid med bl.a. den s.k.
storstrejken år 1909. Och vid såväl 1910 års 1911 års riksdagar ladessom
det fram förslag till brett upplagd lagstiftning rörande förhållandena påen
arbetsmarknaden. Det föreslogs lagreglering såväl det enskilda arbetsav-av
talet kollektivavtalet, inklusive förbud stridsåtgärder undermotsom av
vissa förhållanden. I samband därmed föreslogs inrättande särskildav en
arbetsdomstol för lösa tvister rörande kollektivavtal och stridsåtgärder.att
På grund oenighet kunde dessa lagförslag inte antas.av

År 1912 publicerades det akademisk avhandling kollektivavtalet,en om
åroch 1915 klargjorde domstolenHögsta vilka rättsverkningar kollektivav-

talet hade i vissa avseenden. Det på spridda områden också lagstiftantogs
ning rörande arbetarnas förhållanden, bl.a. lagstiftning arbetarskyddom
1912, ledighet för vämpliktstjänstgöring eller motsvarande 1914 och
arbetstid 1919. Vidare lade Socialstyrelsen år 1916 fram förslag tillett en

Årlag vissa åtgärder för främja arbetsfred. 1920 infördes detattom en ny
lag medling i arbetstvister.om

De misslyckade försöken införa heltäckande lagstiftning hadeatt en mera
föregåtts eller aktualiserat ingående utredningar, bl.a. angående kollek-av
tivavtalsförhållanden och stridsåtgärder i Sverige. Men hade ocksåman
studerat utländska förhållanden. I flera länder i Europa planerades det vid
denna tid införa olika slags driftsråd inom industrin för samverkan melatt
lan arbetare och arbetsgivare. Och tankar på industriell demokrati ettsom
slags arbetsmarknadens motsvarighet till den politiska demokratin i sam-

-
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kapitalocharbetetankediskuteras. Enbörjadeihållet att sam-attstort var
arbetei kraft detarbetstagarnaochproduktionsprocesseniverkade att av

produk-påinflytandetillberättigadebordelade ned störrede ettvarasom
arbets-för arbetstagarnainflytandeMed ökat övertionsförhållandena. ett

ocharbetsplatsen,ställningvärdigarefåskulle dessaförhållandena en
ocharbetsklirnatförbättrattilli sig ledaskulleinflytandetökadedet ett ar-

bästa.produktionensbetsresultat för

År driftsnänm-till lagförslagmedutredningdet fram1923 lades ett omen
skulleDriftsnämndertankegångar.för sådanaredogjordesbl.a.der, där det

vid fö-fackföreningen25 arbetare. Detmed flervid företaginrättas än var
tillinitiativetskulle kunnaenskilda arbetarnaoch inte de taretaget som

organiserade arbetaredet baradriftsnämnd, ochinrätta somatt varen
driftsnärrmdema,föreslagnanämnden. Detillskulle få välja representanter

kundeoch arbetstagarna,för arbetsgivareningåvari skulle representanter
rådgivandebegränsad,medoch kontaktorgansarnråds-slagsett enses som

riksdagen,proposition tilltill någonledde inteFörslagetkompetens. men
lagstiftninginföramotionerades detsocialdemokratiskt hållfrån att enom

driftsnämnder.om

Även arbetsmarknapåförekommit1909 hade detstorstrejken årefter oro
förloratsarbetskonfliktergrund1908-1926 hade detUnder årenden. av

hälf-förstaoch under1920-taletarbetsdagar. I slutetmiljonerdrygt 47 av
riksdagsmotioner arbeiefter upprepade kravl930-talet återupptogsten av

förarbetsfred ochfrämjalagstiftning förinföraförsökamed attattatttet en
stridsåtgärder.tredje vidskydda man

År fackföreningsrörelsen lagarfrånunder kraftiga1928 protesterantogs
stadfás-kollektivavtalslagenarbetsdomstol. Genomochkollektivavtalom

kollektivavtal hari aprinciper gäller dag:viktigavissa än ett somtes som
kollektivav-b deföreningens medlemmar,förening binderslutits av en

giltigmedkan intearbetsgivarna och arbetstagarnaenskildatalsbundna

någonkollektivavtalet, cavvikelser från äravtalaverkan även somomom
avtalsbrott,tillgjort sig skyldigkollektivavtal harbunden grovtettettav

kollek-davtalet ochpå hand omedelbart hävaintekan motparten egen
ekonomisknågonsärskilt skadeståndmedförtivavtalsbrott ävenett om

stadfastesprincipenviktigasteuppkommit. Denskada inte har genomsom
kollektivavtal gällerunder den tidprincipen detlagen ettatt somomvar

viktigt undantagstridsåtgärder.förbud Ettfredsplikt, dvs.skall råda motett
underoch alltjämtfredsplikt utgjordeprincipen rättenfrån utgör attom

--
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avtalstiden gå till strid i avtalet för hjälpa någonmot motparten iatt annan
lovlig arbetskonflikt, dvs. vidta sympatiåtgärder.rätten Principenen att om

fredsplikt innebar bl.a. på arbetsmarknaden inte längre fickatt parterna
gripa till stridsåtgärder för lösa rättsliga tvister hur kollektivav-att t.ex. om
talet skulle tillämpas i viss situation. I stället för konfliktlösningen genom
stridsåtgärder infördes det för rättsliga tvister kollektivavtal och freds-om
plikten med särskild arbetsdomstolett ficksystem dömarätten att utsom
s.k. allmänt skadestånd för brott avtalet eller fredsplikten. Dettamot mot
allmänna skadestånd verkade såsom slags straff för avtals- eller freds-ett
pliktsbrottet. Arbetsdomstolen skulle första och enda instans i sådanavara
arbetstvister, och i domstolen företrädare hade på förslagvar utsettssom av
de etablerade organisationerna på arbetsmarknaden i majoritet i förhållande
till juristordföranden och de andra ledamöter hade bland sådanautsettssom

inte kunde företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.som anses

När lagstiftningen farms det drygt 2 600 kollektivavtalantogs berördesom
omkring 460 000 arbetare och 14 300 arbetsgivare, och det vidtogs årligen
drygt 200 arbetsinställelser. Den nyinrättade arbetsdomstolen skulle, med
bara ordförande och ledamöter, döma i alla rättstvister från hela lan-en sex
det rörande kollektivavtal och olovliga stridsåtgärder. Här bör nämnasnu

viktig princip i konfliktlösningssystemet på arbetsmarknaden: Arbets-en
domstolen inte arbetstvist förrän de berördatar arbetsmarknadspar-upp en

har föreskrivnatömt möjlighetertema nå lösningut tvistenatt en av genom
förhandling.

Kontaktema mellan arbetsgivarna och fackföreningama hade traditionellt
skett förhandling, och förhandlingsförfarandet indirekt erkäntgenom var av
lagstiftaren lagen medling. Man brukade förhandla för någenom om att
fram till kollektivavtal avtalsförhandlingett och för lösa rättsliga tvis-att

hur avtal skulle tillämpas iter t.ex. viss situationett tvisteförhandom en
ling. Det förekom det i kollektivavtal föreskrevsatt skulleatt parterna
förhandla med varandra eller med någon överordnad förening för lösaatt
tvister rörande avtalet, och lagstiftaren knöt till sådana bestämmelseran

lagen arbetsdomstol. Någon allmän lagstiftninggenom tillom rättom
förhandling infördes dock inte i samband med detta lagstiftningsärende.

Under sina första verksamhetsår meddelade arbetsdomstolen flera princi
piellt viktiga domar. Man kan domstolenssäga praxis uttryck föratt gav
bl.a. de grundläggande principer SAF och LO hade i decem-som enats om
berkompromissen år 1906; domstolen stadfäste i princip arbetsgivarens rätt

-

-
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leda och fördela arbetetatt och fritträtt och avskedaensam arbetareatt anta
samtidigt den för arbetstagarsidan viktiga föreningsrättensom vämades.

År 1936 infördes det lag förenings- och förhandlingsrätt. Ett lagfás-en om
tande föreningsrätten sågs förutsättning för förhandlingsrätten.av som en
Förhandlingsrätten innebar varje på arbetsmarknadenatt fickpart rätt att
förhandla med på motsidan i varje frågapart rörde förhållandet mellansom
arbetsgivare och arbetstagare. Den arbetstagare hade utsetts attsom repre

sin förening ñck också lagstadgadsentera till ledighet förrätt delta ien att
förhandling. Som sanktion för brott föreningsrätten infördes allmäntmot
skadestånd, medan brott förhandlingsrätten bara kunde föranledamot den
sanktionen arbetsdomstolen efter anmälanatt förlikningsman fick möjav
lighet förelägga och döma viteatt hade försummatut sin för-mot part som
handlingsskyldighet. Lagstiftningen, i princip bara stadfäste rättighetersom

de organiserade och kollektivavtalsbundna arbetarnasom redan hade, hade
sin främsta betydelse för de privatanställda tjänstemännen vid dennasom
tid hade börjat organisera sig i allt högreatt utsträckning. Lagen innehöll
ursprungligen också regler särskild förhandlingsordning i föreningom en
med fredsplikt. Dessa regler gällde först fackförening begärdeom en att
reglerna skulle tillämpas. Reglerna fick inte särskilt bred tillämpning, och
de upphävdes år 1965. Innebörden föreningsrätten preciseradesav genom
lagstiftning år 1940.

Lagreglema kollektivavtal och förhandlingsrätt gällde inte förom de äm-
betsansvariga tjänstemännen den offentliga sidan, och dessa tjänstemän

Århade inte heller någon strejka.rätt 1937 det dockatt kungöantogs en
relse angående förhandlingsrätt för tjänstemän. Genomstatens den kungö
relsen fick de statsanställdas organisationer föra framrätt synpunkteratt
och önskemål innan myndigheten fattade beslut anställnings- ochom ar-
betsvillkor. För de ämbetsansvariga kommunaltjänstemännen infördes mot
svarande ordning lag år 1940.genom en

Kring mitten 1930-talet förbereddes det också lagstiftningav påannan
arbetsrättens område. Det gällde ytterligare lagstiftning angåendet.ex.
ekonomiska stridsåtgärder och tredje till neutraliteträtt i arbetskonmans
flikter, lagstiftning det enskilda arbetsavtalet och ideella föreningar,om om
inklusive föreningarna på arbetsmarknaden. Någon lagstiftning i dessa
avseenden kom dock inte till stånd, och sedan SAF och LO år 1938 träffat
det s.k. Saltsjöbadsavtalet avstannade i princip lagstiftningsförsöken, dock

det utredningsarbete rörandeatt hembiträdenas arbetsförhållanden som

-

-

-
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År 1936 kom1944.årlagstiftningmed1933 kunde avslutasårhade inletts
förs-och denarbetskonflikter,vräkning vidskyddockså lagdet motomen

1938.årsemesterlagen komallmännata

arbetsmarknads-inrättadesSaltsjöbadsavtalet partssammansattGenom en
bety-ellerallmänfrågorhandlägga störrebl.a.uppgiftmednämnd att av

förhandlingsordningvidareföreskrevAvtaletarbetsmarknaden.delse för en
också reglerfannsförhandling. Detcentralbl.a.reglermedrättstvisteri om

tredjeavseendebl.a.stridsåtgärderekonomiskabegränsning mansavom
i dettalagförslagpå debyggde ämneskyddsarbete,skydd och somsom

konflikter.samhällsfarligas.k.behandlingochavtalet,föregåtthade avom
1964,1947 ochändringar åravtalet, medinskränktesviss månI genom

arbetareavskedaochfrittarbetsgivarens rätt antaatt

År företagsnämnder.avtalTCOrespektiveLOochträffade SAF1946 om
sådanverk. Enstatligai vissadessförinnannämnder fannsLiknande

ocharbetstagarnaocharbetsgivarenförnämnd bestod representanterav
berörda arbetstagare.25med fleri företaginrättas änskulle på begäran

egentligainte någrahaderegelbundet,sammanträdaskulleNänmden men
samrådinformation ochförkundebeslutsfunktioner. Den ett organses som

1958, då bl.a.årreviderades gränsenAvtaletföretagsledningsfrågor.i olika
då det bl.a.1966,och årtill 50 arbetstagare,höjdesnämndinrättaför att en

avgränsadevissabestämmanderätt inärrmdenmöjlighetinfördes att geen
År särskiltTCO ocksåochLOinrättade SAF,1966 partsgemenfrågor. ett

År föreavtalträffades1968samarbetsfrågor.förutvecklingsråd omsamt
kungörelseoch infördesområdetkommunalapå dettagsnämnder omen

inrättadesdärmedsambandstatsförvaltningen. Iinomföretagsnämnder
försärskildasidanoffentligaockså på den partssammansatta samar-organ

betsfrågor.

offentligadeåtgärder fördetförbereddes1940-taletFrån slutet att geav
år 1965reformavtalsrätt. Förstochförhandlings-tjänstemännen engenom

infördesdetochrättigheter, ävensådanaoffentliga tjänstemärmendefick
vissamedgällde dockRättigheternastridsåtgärder.vidtamöjligheter att

ledningenarbetsuppgifter ochmyndighetensavsågvadbegränsningar, t.ex.
förläggarbetstidensmyndigheteninomarbetetfördelningenoch samtav

2 delbetänkandet.i det förstaoch 14.3.avsnittSe vidare

-
-

-
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ning. Det avtalsbara området utvidgades dock lagändringargenom som
1974.3trädde ikraft år 1971 och

År 1969 kom det lagstiftning begränsning till sarnhällsstöd förrättenom av
arbetsgivare och arbetstagare indragna i arbetskonflikt.är Mensom en ge-

lagstiftning år 1970 fick arbetstagarna å andra sidan utökat löne-nom ett
skydd arbetsgivarens kvitta fordringar lönrätt inskränk-att attgenom mot

väsentligt. infördesDet också särskild statsadministreradtes lönegarantien
arbetsgivaren gick i konkurs.när Löneskyddet utvidgades sedan ytterligare

lagstiftning år 1984 då arbetsgivarna förbjöds såsom stridsåtgärdgenom att
hålla inne förfallen lön.

Läget på 1960-talet det det inte fanns särskilt många eller långtattvar
gående lagreglerade inskränkningar i de arbetsgivarrättigheter hadesom
erkänts decemberkompromissen år 1906, dvs. arbetsgivarens rättgenom att
leda och fördela arbetet och fritt och avskeda arbetstagare. Däremotatt anta
hade arbetsgivarna i viss utsträckning kollektivavtal åtagit sig vissagenom
inskränkningar. Detta gällde i första hand fritt avskeda arbetstarätten att

gare.

Mot slutet 1960-talet började det från arbetstagarhåll allt starkareav resas
krav på ökat inflytande på företagen eller till och med bestämmanderätt

produktionen och under vilkaöver förhållanden den skulle bedrivas. Efter
påstötningar från de etablerade fackliga organisationerna hörsammade
statsmakterna propåema, och det inleddes intensivt utrednings- och lag-ett
stiftningsarbete. vissI utsträckning bedrevs detta efter de riktlinjer desom
fackliga organisationerna hade dragit i sina interna för demoupp program
krati i företagen.

Arbetsgivarens fritt och avskedarätt arbetstagare inskränktesatt anta vä
sentligt lagstiftning och inte tidigare bara avtal ellergenom som genom
allmänna rättsgrundsatser.

År 1971 kom det lagstiftning skydd för vissa äldre arbetstagare. Då in-om
skränktes arbetsgivarens fritt arbetstagarerätt arbetsgivaatt anta attgenom

blev i första hand återanställa äldretvungen arbetstagareatt tidiga-ren som
hade Arbetsgivaren tilläts inte heller längresagts själv välja mellanre upp.

flera återanställningsberättigade, lagen föreskrev turordningutan en som

3 Se vidare avsnitt 6.8.2.
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bara hanåteranställas förstskulleanställningstidlängstden medinnebar att
Arbetsmarknadsmynkvalifikationer för arbetet.tillräckligakunde haantas

fack-etableradeöverläggning med deefterocksådighetema rätt attgavs
såarbetssökandeandraanställaarbetsgivaren änförbjudaföreningama att

arbetsförmedlingen.offentligagodtagits dendana hade avsom

arbetsgivarensinskränktesanställningsskyddslag rättårsGenom 1974 att
återanställningsskyldighetenytterligarefritt arbetstagare attanta genom

levnadsåldertillsvidareanställdaallagälla inte barakom utanoavsettatt
arbetsgivahosfast anställdahade varitaldrigvissa arbetstagareäven som

infördesfick användasanställningsformvilkenOckså i fråga somomren.
förelagreglemaförsanktion brottSomväsentliga begränsningar.det mot

enskilde arbetstagaren.tillfalla denskadestånd, kundeskrevs allmänt som
ytterligare in-fritt arbetstagarearbetsgivarensSenare har rätt antaatt

förutsättunder vissaarbetsgivarenregler innebärskränkts attgenom som
lagstiftvisst könharsökandeinte får anställaningar ett genomsomen

etnisk dis-lageller1979 och 1991jämställdhet årning motgenomom - -
visst etniskt1994julifrån och med den 1kriminering t.ex. ett ursprung.

dockanställningsskyddslagstiftningeniviktigaste nyhetenDen att ar-var
bortarbetstagareellerfritt avskedabetsgivarens sägarätt togsatt ge-upp

uppsägning frånpåallmänt kravinfördesdet i lagen attettatt ar-ennom
Även fanns sak-detsakligt grundad.alltid skallbetsgivarens sida närvara

arbetsbrist in-på grundflera arbetstagareuppsägninggrund förlig avav
skallvälja vilka arbetstagarefrittarbetsgivarensskränktes rätt att som

påturordningsregler grundadelagen i ställetinfördes iDetsägas ar-upp.
återangällde vidmotsvarade vadanställningstidbetstagarnas somsom

ellerupphörandeandra fallvidhänseende ochställning. I detta även av
fackföreningamaetableradefick dock deanställningingående genomav

Arbetsgivarensärskilda behörigheter.medlagstiftningen särställningen
ocharbetstagarorganisationenkollektivavtalsbärandevarsla denskulle

Och defick vidtas.uppsägningamainnanöverlägga klart med denna cen
avtalakollektivavtalfackföreningama ficketableradetrala, rätt att genom

föreskrivnaienligt den lagenrättigheterenskilda arbetstagarnasde tur-om
in-arbetstagarefritt ochordningen. Arbetsgivarens sägarätt antaatt upp

fack-etableradelagen desamtidigtalltså lagenskränktes gavsomgenom
infly-lagreglema fåmed frångåendemöjlighetföreningama att- aven

hänseenden.i dessaarbetsgivarens besluttande över

-
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De etablerade fackföreningamas ställning i förhållande till arbetsgivaren
Årförstärktes också på andra 1974 det lag fackliga för-sätt. antogs en om

troendemän innebär arbetsgivaren, med hjälp den produktionattsom av
han bedriver, skall bekosta den etablerade fackföreningens fackligasom

Ävenverksamhet hos honom. här de etablerade fackföreningama ettgavs
betydande inflytande tillämpningen lagstiftningen. Genom regleröver av

s.k. tolkningsföreträde för arbetstagarorganisationen beträffande lagensom
regler infördes det nämligen ordning innebär arbetsgivaren fåratten som
bekosta all verksamhet organisationen i god hävdar faller undertrosom
lagreglema.4

Även arbetsgivarens leda fördelaoch arbetet blev föremål förrätt lag-att
stiftningsåtgärder och reglerades.

Genom lagstiftning trädde i kraft den 1 april 1973 infördes det rättsom en
för de etablerade fackföreningama fullvärdiga ledamöter till deatt utse

företagens styrelser. Dessa arbetstagarrepresentanterstörre fick alltså på
grund lagstiftning delta lika villkor med de förerepresentanterav som

hade i de övergripande företagsledningsbesluttagsägama fatta-utsett som
des i det högsta förvaltande bolagsorganet, styrelsen. Det först frågavar om

tidsbegränsad försökslagstiftning, den permanentades och utvidgaen men
efterdes hand på olika bl.a. så den kom omfatta någotsätt, ävenatt att

mindre företag. Numera gäller 1987 års lag styrelserepresentation förom
privatanställda.5de

Även på den offentliga sidan infördes det tidigt för arbetstagarsidanrätten
med beslut fattas i statliga styrelsernär och kommunala nämnder.att vara

Här gäller 1987 års personalföreträdarförordning och reglernanumera om
och för personalföreträdare i 1991närvarorätt årspartssammansatta organ

kommunallagé

lågDet inte någon ägarmakt bakom det inflytande arbetstagarsidansom
fick styrelserepresentationen. Det bör här tilläggas det dock komgenom att

tämligen långt gående planer på lagstiftning också arbets-attupp genom ge
tagarsidan tillgång till det inflytande ägande företagen kundeettsom av ge.

4 Se vidare avsnitt 12.
5 Se vidare avsnitt 13.3.

Se vidare avsnitt 13.5. och 6.8.4.3.
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inrättaså småningomarbetstagardominerade s.k. löntagarfonderDe som
avveckling.hälften 1980-talet underunder förstades är nuav

för arbetsgivarenspraktisk betydelselagstiftning hadeDen rättstörstsom
medbestärnmandelag.1976 årsonekligenleda och fördela arbetetatt var

arbetsgivarenförutsättning frånutgick såsomLagstiftningen atttysten
formerna förreglerades främstnärrmda och dethade den rätten, varsom

Syftet främstsina ägarrättigheter.arbetsgivaren skullehur utöva att gevar
beslutsfattande, intepåverka arbetsgivarensmöjlighetarbetstagarsidan att

beslutai stället för arbetsgivarenarbetstagarsidan rätt attatt om proenge
etablerai första hand deproduktionsförhållandena. Detduktionen och var

fick rättigheterpå arbetstagarsidansde fackföreningama vägnar ge-som
med för-till traditionellalagstiftningen. knöt detMan systemetannom

förhandlingararbetsmarknaden och infördehandlingar på typ somen ny av
påverka arbets-arbetstagarsidan skulle möjlighetform i vilkenden attges

också arbetsgivarenenligt lagengivarens beslutsfattande. Det somvar
möjlighet till påverkan,arbetstagarsidanskulle initiativet till attta enge

arbetsgivaren ficki princip slutföras innanförhandlingarna måsteoch ut-
innebar arbetsgivaren inteLagstiftningennyttja sin beslutanderätt. att

eller arbetslednings-få fatta något företags-kunde säker pålängre attvara
fackför-ordning, den lokalaförhandla med, i ochbeslut först turutan att

eningen och den centrala.

arbetstagarsidaninflytandet förLagstiftaren förutsatte och åsyftade att--
kollektivavtal medbestämmanpreciseras och utvecklasskulle omgenom

träffa sådana medbestämmandeuppmaningde. lagen det inI atttogs en
kollektivavtal lön normalt innebärfredspliktavtal. Den ett om m.m.som

möjlighet få till stånd medbesyfte arbetstagarsidaninskränktes i attatt ge
inte fått någotfrån fredsplikten har dockstämmandeavtal. Detta undantag

genomslag i praktiken.

Även fackföreningamas ställningetableradepå andra stärktes desätt ge-
reglermedbestärnrnandelagen. föreningar fickDessa t.ex. genom omnom

under begränsat skadeståndsansvartolkningsföreträde rätt tem-att-en
arbetsgimedlemmarna skyldiga arbetabestämma överporärt attom var

vid inte längre bestämmaArbetsgivaren kunde alltså tvist attensamvaren.
Föreningarna fick också likaledesskulle utföras.arbetsorder rätt attenen

vissaskadeståndsansvar s.k. fackligt underunder begränsat vetogenom
anlita arbetskraft,förbjuda arbetsgivarenförutsättningar att extern t.ex.

-
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Även arbetsgivarens möjligheter disciplinärt bestraffaentreprenörer. att
försumliga arbetstagare lagreglerades.

Reglerna arbetstagarinflytande i medbestärnmandelagen i pringjordesom
tillämpliga det offentliga området. förcip De gamla avtalsförbudenäven

offentliga tjänstemännen utmönstrades lagstiftningen.de ur

bör tilläggas lagstiftning på arbetsrättens områdeDet här ävenatt annan
inskränka arbetsgivarens leda och fördela arbetet. finnskan Deträtt att

exempelvis omfattande lagstiftningganska innebär attnumera en som
lediga förarbetstagarna har olika ändamål, och i sådan ellerrätt att vara

lagstiftning finns det regler inskränker möjlighearbetsgivarensannan som
omplacera arbetstagare. Dessutom har det i rättspraxis utbildatsattter t.ex.

regler inskränkningar i arbetsgivarens företags- och arbetsledningsrätt,om
gällervad vissa omplaceringar och permittering. Också i kollektivav-t.ex.

tal, medbestämmandeavtal, har det stadgats inskränkningar föri rättent.ex.
fördelaarbetsgivaren leda och arbetet och, på vissa begränsade områatt

bestämmanderätt för arbetstagarsidan.den,

-

-

-
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Sveriges internationella
åtaganden

4.1. Inledning

Sverige har gjort folkrättsligt bindande åtaganden innehållet i den in-om
hemska arbetsrätten. Så har skett det nyligen avtaletantagnagenom ettom
europeiskt ekonomiskt samarbetsområdet, EES-avtalet. Avtalet och dess
inverkan på den svenska arbetsrätten har behandlats redan i kommitténs
delbetänkanden, och det kan därför ske hänvisning till de framställen

där.1ningar finnssom

Sedan betydligt längre tid har Sverige verkat inom den Internationella ar-
betsorganisationen ILO, Förentaär Nationernas fackorgan.ettsom av
Sverige har ratiñcerat del lLOzs konventioner, och ratiñceringenstoren av
medför svensk inte får avvika frånrätt deatt finns i konvennormer som
tionema. Vanligtvis det dock frågaär minirninorrner till arbetstagarnasom
skydd. Det finns då inte något hinder inhemska regler tillerkännermot som
arbetstagarna längre gående rättigheter. ILO-konventionema kan därför sä

från arbetstagarsynpunkt lägsta nivå inom sitt område och blirgas ange en
i så måtto bindande för lagstiftaren.

Även därutöver finns det enstaka folkrättsliga bestämmelser påverkarsom
innehållet i svensk arbetsrätt, bl.a. inom Europarådets regelverk.

De aktuella delarna Sveriges internationella åtaganden kommerav att re
dovisas i de olika avsnitt följer. Det kan dock värde förstsom attvara av ge

samlad bild de folkrättsliga bestämmelser denen kollektivarörav som ar-
betsrätten. En motsvarande redogörelse beträffande anställningsskyddet
finns i det första delbetänkandet harDär kommittén också gett en mera

Se särskilt avsnitt i det första delbetänkandet.
Avsnitt i det första delbetänkandet.
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framställningenföljandeILO. Deninombeskrivning arbetetallmän av
direktbestämmelsertill de tardärför koncentreraskommer merasomatt

kollektiva arbetsrätten.påsikte den

ILOarbetsorganisationenInternationella4.2.

organisationsrättenförFöreningsfrihet skyddoch4.2.1.

för-konvention1948årarbetskonferensILO:s allmänna antog omen
ratifi-Konventionennr 87.organisationsrättenförskyddeningsfrihet och

folkrättsligapåbindandealltsådärpå, och denSverige året ärcerades av
brukarlandethär igrunder.3 frågorsådanaInnehållet främströr sam-som

medl-l0. Syftetartiklarnaföreningsfrihetbeteckningenundermanfattas
arbets-aspekterväsentligaallaintäckakankonventionen sägas att avvara

grundandetförtidenfråntillvaro,arbetstagarorganisationemasochgivar-
upplösning.organisationemastill

arbetsgivareocharbetstagarekonventioneninnebärbestämtNärmare att
inhämtaintebehöverDeorganisationer.bildaindivider har rätt attsom

Vidareartikel 2.myndigheteroffentligaförvägmedgivande inågot av
demeddå endastochorganisationsådantillansluta sighar de rätt att en

gällerstadgar. Rättenorganisationensföljaförbehåll kan egnaavsom
iföreningsfrihetenbetyderåtskillnad, vilkethelstnågonutan attsom

arbetsgiför privatavällikaanställdaoffentligtskall gälla förprincip som
skillnadnågonhellerfår inteStaterna göraarbetstagare.och derasvare

nationali-trosbekännelse,hudfärg,kön,till sysselsättning,med hänsyn ras,
åsikt.eller politisktet

desåtillvidasjälvstyrelsesådanaOrganisationerna garanteras somensom
artikelfull frihetisinaochavfatta stadgarnahar representanterrätt utseatt

verksamhetochförvaltningsinordnade samt atthar3. Dessutom rätt att
sigavhållaskallmyndigheterOffentligahandlingsprogram.fastställa sitt

menligtinverkarellerrättigheterdessaingripande begränsarfrån varje som
organisationernaskallSåledesverksamhet.lagligaorganisationemaspå

för-heller kunnaintebeslut ochadministrativaupplösasinte kunna genom

3 ff.1949:162 7Jämför s.prop.

-



SOU 1994:141 Sveriges internationella åtaganden 39

bjudas bedriva sin verksamhet artikel 4. Häri ligger också organisaatt att
tionema skall ha tillgång till normalt rättsligt förfarande, upplös-ett om en
ning skulle aktualiseras på grund organisationerna har sig överatt sattav
nationell lagstiftning.

Föreningsfriheten omfattar centrala organisationer artikeläven 5. Av
konventionen följer dessutom de nationella organisationerna skall haatt

träda in i internationellarätt sammanslutningar för arbetare eller arbets-att
givare.

Rättigheterna inte undantag. Arbetstagare,är arbetsgivare och organiutan
sationer måste följa landets lagar, de sin enligt konventionennär utövar rätt
artikel 8. Den inhemska lagstiftningen får dock inte sådant inne-ettges
håll eller sådan tillämpning detta i praktiken begränsar de garantieratten

konventionen tänkt förMen poliskårär och militärmakt gällerattsom ge.
särskilda regler artikel 9. Staterna här fria lag bestämma iär att genom
vad mån konventionen skall gälla, dock de inte får konventionen tillatt ta
intäkt för inskränka redan existerande rättigheter.att

Utöver reglerna föreningsfrihet läggs det allmän skyldighet på deom en
har biträtt konventionen säkerställastater organisationsrätten,ävenattsom

dvs. vad i Sverige brukar benämningen föreningsrätt. De harsom ges att
vidta alla erforderliga och lämpliga åtgärder behövs för arbetstagaattsom

och arbetsgivare skall kunna fritt denna sin artikelutöva 11. Någrarättre
bestämmelsernärmare organisationsrätten finns emellertid inte i konom

ventionen. Här har i stället söka sig till särskild konvention frånattman en
år 1949 kommer behandlas hämäst.attsom

4.2.2. Tillämpningen principerna för organisationsrättenav
och den kollektiva förhandlingsrätten

Konventionen tillämpning principerna för organisationsrätten ochom av
den kollektiva förhandlingsrätten HsO:s internationella arbets-antogs av
konferens år 1949 nr 98. därpå.4Svensk ratificering skedde året Huvud
syftet med konventionen kan reglerasägas organisationsrätten iattvara
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare slå fast principensamt att

förhandlingsrätt.om

4 Jämför 1950:188 33 ff.prop. s.
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skyddtillfredsställandeskall arbetstagarnaEnligt konventionen motettges
anställningsförhållandenderasåtgärdorganisationsfientligvarje som avser

skall skydda arbetstakonventionsstatemasärskiltartikel l. Det attanges
anställning beroendetillsyftarfrån åtgärder göra attatt avensomgarna

också skydskallArbetstagarnaorganiserad.fackligtarbetstagaren inte är
fack-grund ihar sinförfångnågotavskedande ellerdas ettannatmot som

fack-deltar iarbetstagarnaförhållandeteller i detligt medlemskap att en
arbetsgivaren har medarbetstiden ellerförenings verksamhet närutom

arbetstiden.detta undergett

organisationerarbetsgivamassåväl arbetstagarnasVidare gäller att som
inblandning frånskyddtillfredsställandeskall tillförsäkras motpar-motett

verksamhetbildande,organisationemassådana frågorsida itens avsersom
åtgärderolikainblandning räknasartikel Somförvaltning 2.eller som

arbetsgivarsidans konunderarbetstagarorganisationersyftar till ställaatt
troll.

åtgärderorganisatoriskadepå sig vidtaKonventionsstatema atttar som
konventiodefinieras isådan denföreningsrättensäkerställabehövs för att

Åtgärderna förhållanden. Artikel 3.efter landetsfår lämpadevaranen.
förlämpliga åtgärdervidtaskallPå motsvarande att uppmuntsätt staterna

omfattningmöjligautnyttjandet iochutvecklandetoch främja största avra
eller derasmellan arbetsgivareförhandlingarfrivilligaanordningar för or-

den andra.arbetstagarorganisationersidan ochganisationer på den ena
anställningsvillkorenregleringsyfte skapaskall ske iDetta att genomaven

Artikel 4.kollektivavtal.

begränsningar beslutasdock vissaoffentligt anställda kanFör de genom
utsträckningi vilkensjälvaStaterna kan bestämmainhemsk lagstiftning.

poliskåren.krigsmakten ochskall tillämpaskonventionsbestärmnelsema

tjänst.i allmäntillämpning tjänstemänkonventionenDessutom saknar
får tillkonventionen intedockför andra gällerSåväl för dem tasattsom

nationellenligtredan finnsrättigheterför försämring deintäkt somaven
rätt.

förhandlingarkollektivaFrämjande4.2.3. av

organisationsrättföreningsfrihet,beskrivna konventionemaDe omnyss
konvention frånkompletterasförhandlingartill kollektivaoch rätten av en

-

-
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år 1981 främjande kollektiva förhandlingar nr 154. Till den konom av
ventionen också särskild rekommendation i nransluter ämnesammaen

1982.5163. Konventionen ratificerades Sverige årav

princip konventionen sikte på hela arbetsmarknaden. Genom nationellI tar
lagstiftning eller praxis det dock möjligt fastställa särskilda tillärnpär att

för offentliga liksom det i nationell lag-ningsbestämmelser den sektorn,

förstiftning kan bestämmas i vad mån konventionens artiklar skall gälla
försvarsmakten polisen. Artikeloch l.

Enligt konventionen skall på olika främja kollektiva förhandsättstaterna
lingar. Med kollektiva förhandlingar i detta sammanhang alla för-avses
handlingar å sidan arbetsgivare, arbetsgivaremellan ena en en grupp av
eller eller flera organisationer arbetsgivare å andra sidan,och, enen av
eller flera arbetstagarorganisationer. Förhandlingarna skall också ha ett

syfte för kollektiva Syftetvisst räknas i konventionens mening.att som
skall nämligen arbets- anställningsvillkorbestämma och elleratt attvara

relationernareglera mellan arbetsgivare och arbetstagare eller arbetstagar-
organisationer. Artikel 2.nas

Åtgärderna för främja kollektiva förhandlingar har mål detgöraatt attsom
möjligt med förhandlingar och successivt utsträcka dem till alla sådana

anställningsvillkorfrågor arbets- och och förhållandet i övrigt melrörsom
arbetsgivare och arbetstagarsidan. Staternalan skall också uppmuntra att

det fastställs procedurregler på arbetsmarknaden kanparternasom enas
Statema tillskall dessutom brister i fråga förfarandet inteattom. se om

hindrar kollektiva förhandlingar. En ytterligare innebörd reglerna är attav
skall ordna förfarandet tvistelösning på befrämjarför sättstaterna ett som

kollektiva förhandlingar. Artikel 5.

Konventionen utesluter inte sådana förhandlingardär kollektivasystem,
inom för förfarande eller institution för förlikningäger ettrum ramen en

eller skiljedom. En förutsättning dock frivildeltagandeär äratt parternas
ligt. Artikel 6.

Offentliga myndigheters åtgärder enligt konventionen skall föregås av sam-
råd och helst möjligtdet överenskommelser arbetsgivar-mednär är av- -

och arbetstagarnas organisationer artikel 7. Det kan i anslutning här-nas

5 Jämför 198182: 166.prop.
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till konventionens bestämmelser skall tillämpas natio-nämnas att genom
nell lagstiftning, såvitt de inte i kraft med stöd kollektivavtal, skilsätts av
jedomsförfarande eller något förenligt med nationellsätt ärannat som
praxis artikel 4.

beaktaAtt slutligen de åtgärder vidtas i syfte främja kollektiär att attsom
förhandlingar inte får utföras eller genomföras sådant desättett attva

hindrar den kollektiva förhandlingsfriheten artikel 8.

denI anslutande rekommendationen ganska antal åtgärderett stortanges
bör genomföra för främja kollektiva förhandlingar. Detstaterna attsom

måste dock observeras åtgärderna behöver genomföras bara i den månatt
det nödvändigt så sker och åtgärderna får efter nationellaär att att anpassas
förhållanden.

Rekommendationen innehåller föreskrifter bl.a. fria, oberoende ochom
representativa organisationer för arbetsgivare och arbetstagare, åtgärder

befrämjar kollektiva förhandlingar på alla nivåer i arbetslivet, utbild-som
ning för förhandlare förfarandenoch hjälper själva finnaparterna attsom

lösning på sina tvister.en

4.2.4. Ett föreningsfrihet kollektivabeslut ochom
förhandlingar

ILO:s styrelse meddelade i juni 1994 beslut konventionsberörett som
stämmelsema föreningsfrihet kollektivaoch förhandlingar. Beslutetom

anmälan den svenska regeringen gälleroch Övergångsbemotavser en en
Ãndringamaanställningsskyddslagenöstämmelse till 1993 års ändringar i

utgick från förslagen förstai det delbetänkandet innebar bl.a.som en
utvidgad möjlighet använda tidsbegränsade anställningar. Anställningatt

grund arbetsanhopning får pågå sammanlagt högst månadertolvav nu
under två år. Före lagändringen tiden begränsad till månader undervar sex

tvåårsperiod. Vidare utsträcktes den längsta prövotiden vid provanställen
ning från månader till tolv månader.sex

Lagändringama trädde i kraft januari 1994.den l särskild övergångsbeEn
stämmelse p. 2 lades till under departementsbehandlingen förslagen.av

6 Se SFS 1993:1496.
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ikraftföreträffatskollektivavtal hadebestämmelsen blevEnligt den som
avtalstiderinnehöll kortareavtalen ände delarverkan iträdandet utan som

arbetsanhopning ochanställning vidtidsbegränsadmånader förtolv prov-
undan-kollektivavtal skullevissasig inteLagrådetanställning. attmotsatte

invändningsfriinteövergångsbestämmelsenfann likvälröjas, att varmen
utgångspunkten7principiellafrån

anmälde denFFIFackföreningsintemationalenFriaLO, TCO och den
övergångsbestämmelsen stredILO och påstodregeringen tillsvenska att

organisations-förprincipernatillämpningkonvention1949 årsmot avom
konvention1981 årsochförhandlingsrättenkollektivaoch denrätten om

bestredregeringensvenskaförhandlingar. Denkollektivafrämjande attav
fallet.skulleså vara

övergångsbestämmelsenbeslutenhälligt i sittstyrelse fannILO:s ut-att
be-konstateradeStyrelsenförhandlingsfriheten.intrång igjorde attett
hadekollektivavtalvissaundanröjandetillstämmelsen ledde ett somav

sida betonadesFrån styrelsensträdde i kraft.lagändringenträffats innan
ochföreningsfrihetenväsentligt inslag iförhandlingsfrihetendet ettatt var

be-avhålla sig från åtgärderdärför bordemyndigheteroffentliga somatt
ocksåStyrelsen fästekollektivt.förhandlamöjlighetgränsade attparternas

självbestämmandetillprincipenavseende vidsärskilt rättparternasom
förhandlingarna.under

styrelsens be-övergångsbestämmelsen ändrade intebarmotivDe uppsom
tidsbereglernabestämmelsen debakomdömning. Tanken att omvar nya

hela arbetsmark-genomslag påfå omedelbartanställning skullegränsad ett
särskilt angeläget iansågsregeringens yttrandenågot enligtnaden, som

emellertidansåg sigarbetsmarknaden. Styrelsensituationen pårådandeden
skälen bakomekonomiskauppfattning deuttrycka någoninte kunna om

för-heller detpåverkades inteBedömningenövergångsbestämmelsen. av
semidispoanställningtidsbegränsadreglernadehållandet att varnya om

avgörandekollektivavtal. Detalltså kundesitiva och attersättas varnyaav
heller in-godtog intesidan. Styrelseningångna avtaltidigare sattes en

Övergångsbestäm-motsvarandesvenska regeringenvändning från den att
och denmedbestämmandelagentidigare, nämligenfunnitsmelser hade när

in-upprepadeStyrelsen påpekadejämställdhetslagen infördes.första att

7 199394:4 3033 ff. och AU199394:67 106 jämförProp. även s.s. s.
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lagstiftning endast kunde ha destabiliserande inverkangrepp genom en
relationen mellan arbetsmarknadens och få negativa följder förparter orga
nisationsgraden.

Styrelsen rekommenderade därför den svenska regeringen i fortsättatt
ningen avstå från lagstiftningsåtgärder röjer undan tidigare ingångnasom
kollektivavtal. Dessutom anmodades regeringen ändra Övergångsbeatt
stämmelsen och lämna information de åtgärder vidtas medatt om som an-
ledning styrelsens beslut.av

4.2.5. Arbetstagarrepresentanternas inomskydd företaget och
åtgärder för underlätta derasatt verksamhet

Vid sitt femtiosjätte sammanträde internationella arbetsbyrånantog en
konvention arbetstagarrepresentanters skydd inom företaget och åtgär-om

förder underlätta deras verksamhet nr 135. Konventionen bindandeatt är
1972.3för Sverige alltsedan ratificeringen, skedde år Konventionensom

endast sikte arbetstagarrepresentanter företag.i Den kantar sägas ut-
trycka två huvudprinciper, dels skall skyddasatt representantema mot
skadliga åtgärder på grund sitt uppdrag, dels uppdraget skall under-attav
lättas på olika sätt.

Enligt den inledande artikeln skall åtnjuta effektivtrepresentantema ett
skydd alla åtgärder skulle kunna lända dem till skada. Sommot som exem-
pel på sådana åtgärder avskedande sker på grund vederböettanges som av
randes ställning eller verksamhet arbetstaganrepresentant eller tillhö-som
righet till facklig organisation eller deltagande fackligi verksamhet.en
Skyddsregeln förutsätter dock handlar i enlighet med såatt representanten
väl gällande lagstiftning kollektivavtal och andra träffadegemensamtsom
överenskommelser.

Inom företaget skall arbetstagarnas få sådana lättnaderrepresentanter som
ägnade snabbt effektivtoch demär i stånd fullgöra sinasätta uppgif-att att

Enligt konventionen skall i detta sammanhang dock hänsyn tillter. taman
såväl nationella särdrag i förhållandet mellan arbetsmarknadens parter som
till företagets behov, storlek och möjligheter. Som inskränkning gälleren

8 Jämför 1972:10.prop.
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också de aktuella åtgärderna inte får inverkaatt menligt på företagets
effektiva verksamhet. Artikel 2.

De skyddas enligt konventionen alltså arbetstagamasärsom representan
ter. Därmed på grund nationell lagstiftning elleravses personer som av
praxis erkända sådanaär de antingen fackligarepresentanter, ärsom om

eller valda förtroendemän.representanter Facklig denärrepresentant
utsedd ellerär valdrepresentant fackförening eller medlem-som av en

i sådan förening. Till den andra kategorin, valda förtroendemarna en
män, hör har valts fritt arbetstagarnarepresentanter i företagetsom av
enligt bestämmelser i nationell lagstiftning eller i kollektivavtal. De valda
förtroendemännen skall ha uppgifter inte omfattar åtgärder, vilka ärsom
erkända såsom uteslutande förbehållna de fackliga organisationerna i ve
derbörande land. Enligt konventionen medges bestämmarättstaterna att
vilket eller vilka slag arbetstagarrepresentanter skall ha det aktuellaav som
skyddet och de aktuella rättigheterna. Artiklarna 3 och 4.

I konventionen behandlas också den särskilda situationen det iatt samma
företag finns både fackliga och valda förtroendemänrepresentanter artikel
5. Om det erforderligt,är skall genomföra lämpliga åtgärderstaterna som

förekomsten valda förtroendemängaranterar att inte utnyttjas förav att
undergräva den ställning de fackliga organisationerna eller derassom re

har. På motsvarande skallpresentanter sätt främja samarbete melstaterna
lan de båda kategorierna arbetstagarrepresentanter.av

Reglerna i konventionen kan införlivas med nationell lagstifträtt genom
ning eller kollektivavtal eller på något förenligtsätt medärannat som na-
tionell praxis artikel 6.

I den anslutande rekommendationen nr 143 finns ytterligare bestämmel
arbetstagarnas Bland innebärser om rekommendatiorepresentanter. annat
skyddsreglema bör omfattaatt dem kandiderarnen till uppdragettsom

nominerats för sådantrepresentant, uppdragsom eller har upphörtett som
Skyddetatt bör således interepresentant. begränsasvara till den tid när

uppdraget pågår gälla före och efteräven denutan tiden. Det finns också
bestämmelser åtgärder bör vidtas för underlätta arbetstagarreom som att

verksamhet. Exempelvispresentantemas innehåller rekommendationen fö-
reskrifter till ledighet,rätt tillträde till arbetsplatsen,om sprida fack-rätt att
lig information och till materiellarätt hjälpmedel.
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fastställaförförfaranden attOrganisationsrätten och4.2.6.
tjänstoffentligianställningsvillkor

ILO:s konvenflerasaknarredogörelsentidigareframgår denSom avav
Konventionenanställning.offentligvidtillämpningdelvishelt ellertioner

förhandlingsrättenkollektivaoch denorganisationsrätten1949från år om
års1971ochoffentliganställda,kategoriervissaförundantagmedger av

företag. Motendast igällerarbetstagarnaskonvention representanterom
år 1978regelsystemsittILO kompletterat attharbakgrund härav genom

förfarandenochorganisationsrättenförskyddkonvention omanta omen
151. Konvennroffentlig tjänstanställningsvillkor ifastställandeför av

bindandealltsåochföljande år ärSverigeratificerades närmasttionen av
detgrund.9 konstateradesratificeringenmedsamband attIfolkrättslig

god-allmänt harkravtillfredsställer deinteILO-konventionens somnorm
förhållande själv-dettauttaladeDepartementschefenvårt land.tagits i att

reglernalode svenskaurholkningtillfick ledafallet inte aven

myndiganställdapå allatillämpas ärskallKonventionen avsompersoner
ibestämmelser and-förrnånligaremåni denendastgäller dockheter. Detta

lagstiftning fårinhemskGenompå dem.tillämpligaintekonventioner ärra
tilläm-skallreglernautsträckningvilkenibestämmakonventionsstatema

policyskapandesådananämligen ärtjänstemän,högrevissa sompas
åliggandenhararbetstagarei frågagällerledande. Detsammaeller somom

vad månockså ilagstiftningnationell avgörskonfidentiell Isträngt art.av
Artikel l.poliskåren.ochförsvarsmaktenomfattaskallkonventionen

skyddtillfredsställandeoffentliganställdadekonventionen ettI garanteras
anställningsförhållanderasåtgärderorganisationsfientliga avsermot som

syftetillharantingenåtgärdersärskilt attgällaskallSkyddetde. mot som
organisationtillhörintearbetstagarenberoendeanställningen att engöra av

förfångnågotelleruppsägningorsakaranställda eller annatoffentligtför
haneller förorganisationtillhörför han attanställdoffentligtför att enen

Artikel 4.verksamhet.normaladel i desstar

fullständigt oberoskall åtnjutaorganisationeranställdasoffentligt ettDe
skydorganisationernaochmyndigheter,offentligaförhållande tilliende

inblandning räknasSomsida.myndigheternasinblandning fråndas mot

9 l97879zl48.Jämför prop.
10 l97879zl48Prop. s.
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bl.a. åtgärder leder till det bildas organisationer behärskasattsom som av
myndighet, liksom stöd till organisationer i syfte ställa demen underatt

kontroll myndighet. Artikel 5.av

De offentliganställdas organisationer skall också erhålla vissa förmåner.
Representanter för de erkända organisationerna skall nämligen beviljas så
dana förmåner de såväl under arbetstidenatt kan fullgöra sinautomsom
uppgifter snabbt och effektivt. fårDet dock inte bli fråga åtgärderom som
försämrar effektiviteten i förvaltningens eller myndighetens verksamhet.
Artikel 6.

I konventionen finns också bestämmelser förfarandet anställnings-närom
villkoren skall fastställas för de offentligt anställda artikel 7. Staterna tar
på sig och främja utvecklingenatt ochuppmuntra användningen för-av

Åtgärdernahandling e.d. skall bara vidtas där så nödvändigt och deär
skall dessutom lämpade efter varje lands förhållanden.vara

Slutligen de offentliganställda, pågaranteras arbetstagaresätt isamma som
allmänhet, sådana medborgerliga och politiska rättigheter väsentligaärsom
för föreningsfrihet skall kunnaatt Ett förbehållutövas. gäller för skylen
digheter hänger med de anställdas ställning och med beskafsom samman
fenheten deras uppgifter. Artikel 9.av

Ytterligare bestämmelser finns i den anknuma rekommendationen nr 159.

4.2.7. Arbetsvillkor i kontrakt med offentlig myndigheten
partsom

fullständighetensFör skull bör, beträffande de offentligt anställda, här
också konventionennämnas och rekommendationen arbetsklausuler iom
kontrakt, däri offentlig myndighet nr 94är respektive 84. Konvenpart
tionen, år 1949, tillämpas påantogs entreprenadavtal mellansom m.m. en
offentlig myndighet och privat entreprenörarbetsgivare. Huvudsyfteten är

hindra frånatt försämraentreprenören redan fastställda anställningsvillatt
kor för personalen. Detta skulle kunna ske led i för-ett entreprenörenssom
sök priserna myndigheteratt när handlar tjänsterpressa under konkur-upp

Rekommendationen bl.a. sikte på liknande situationer,rens. tar där verk-
samhet bedrivs med statsbidrag. Rättsaktema har inte antagits Sverige.av
Vid departementsbehandlingen anförde statsrådet de saknade aktualitetatt
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kollek-normalt reglerasanställningsvillkoreneftersomhär i landet, genom
11tivavtal.

på initiativarbetsgivarensUppsägning4.2.8.

uppsägning på1982från årrekommendationenKonventionen och om
del-i det förstabehandlatsingåenderelativtinitiativ hararbetsgivarens

betänkandetÅZ vilka konrättsaktema,innehållerutsträckningI stor av
Sverige, direktsaknarbestämmelserförbindandeventionen är som

finnsframställning. Detbehandlas i dennamed deberöring änmen som
särskilt här.berörasföreskrifter börnågradock som

vidförfarandetreglerarrekommendationenSåväl konventionen upp-som
strukturella eller liknanteknologiska,ekonomiska,sägningar sker avsom

inhemskatill våraknyterbestämmelserfrågaskäl.de Det är ansomom
under-ochdriftsinskränkningarinförförhandlingarfackligaregler omom

på grundviss omfattninguppsägningarlänsarbetsnämnd vidtillrättelse av
arbetsbrist.av

samrådaarbetsgivarenskalli konventionen14 och 15Enligt artiklarna
ekouppsägningargenomförhanföreträdare innanmed arbetstagarnas av

ochinformera demgod tidskall iliknande skäl. Hannomiska eller ange
skall hanVidareövervägande.underuppsägningardeskälen bakom ärsom

berörskategorier demvilkaochmånga arbetstagarehur som avavange
eventuellaför deockså tidpunkten uppsägtilltänkta åtgärdenden samt

imöjligt ochsåföreträdare skallArbetstagamasningama. snart en-som
arbetsgivaren.överläggningar medtillfå tillfällenationelllighet med rätt 4

Överläggningama förhindrai syftebör vidtasåtgärderskall de attsomavse
dei fall lindraelleruppsägningamaomfattningeneller minska vartav

bli frågaExempelvis kan detmed sig.förskadliga effekter dessa omsom
hotasarbetstagaresysselsättning för definna någon som av upp-att annan

sägning.

eller liknandeekonomiskauppsägningararbetsgivarenNär överväger av
infor-och lämnamyndighetbehörigskäl skall han också varsla sammaen

11 1950:188Prop. s.
12 delbetänkandet.6.2.2. i det förstaAvsnitt
13 198283:124.Prop.
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Varsel och informatill företrädare.mation till denna arbetstagarnassom
påtid före uppsägningama, varvid det kommerskall länmas visstion an

har dessutomprecisera tiden. Varjevarje konventionsstat rättstat attatt
arbetstagarnas företrädare ocharbetsgivarens skyldigheterbegränsa mot

berör åtminstone visstmyndigheten till fall där uppsägningama ettmot an-
arbetstagare.tal

bestämmelser i rekommendatioanförda kommer kompletterandeTill det
försöka begränsa antaletl9-22. Alla berörda börpunkterna parternen,

effektivlindra deras verkningar. Det skall skeuppsägningar och utan att en
Myndighet kan biträdaeller förvaltningen motverkas.drift företaget par-av

lämpligt. åtgärder arbetsgivaren begränsardet Tänkbara ärär attterna, om
uppsägningama tidsperiod såantalet nyanställningar, sprider över atten

avgångar eller förflyttar, utbildar eller omskolarandelen naturliga ökar ar-
frivilliga förtida pensions-bör också kunna bli aktuellt medbetstagare. Det

får tillfredsställande skydd för sin inkomstavgångar där arbetstagaren ett
eller förkortning ordimed begränsningar övertidsarbete densamt av en av

arbetstiden. Vid tillfälliga förkortningar arbetstiden bör detnarie mera av
i fråga täcka det bortfall inkomst uppstår. Ipunk-kunna komma att somav

25 och 26 ytterligare hur verkningarna uppsägning kantema anges av en
insatser myndigheter och arbetsgivaren. Det kan då blimildras avgenom

aktuellt andra, tänkbara arbetsgivare och hjälpa till medkontaktaatt att ett
inkomststöd under utbildningstid.en

åtagandeninternationellaAndra4.3.

Inledning4.3.1.

vad följer åtagandena inom ILO Sverige sigUtöver har anslutit tillsom av
internationella konventioner föreningsfrihetenflera ellergaranterarsom

förhandlings- eller organisationsrätten.

FN-deklarationen mänskliga rättigheterna4.3.2. deom

första skall 1948 års universellaFör det FN-deklaration denämnas att om
mänskliga rättigheterna till frihet frågahar i fredligarättattanger envar om

och sammanslutningar och ingen får tvingas tillhöramöten att att en sam-

-

-

-
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hardetföreningsrättenartikel 20. frågamanslutning I att envarangesom
sina intressentill skydd förfackföreningarsig tilloch anslutabildarätt att

rättsligt bindande.Deklarationen inte4.23, punktenartikel är

förkonventionen skydd deeuropeiska4.3.3. Den om
grundläggandemänskliga rättigheterna och de

friheterna

konvention skyddeuropeiska1950 årsSverige biträttdet andra harFör om
Enligtgrundläggande frihetema.derättigheterna ochmänskligaför de ar-

sammanslutningarfredligadelta itill frihetskalltikel 11 äga rätt attenvar
tillansluta sigbilda ochinbegripsföreningsfrihet, varitill rätten attsamt

får begränsasrättigheternasina intressen. Deför skyddafackföreningar att
samhälle nöd-demokratisktifall där detoch i sådana ärlagbara ettgenom

ellersäkerhetenden allmärmasäkerhet ellertillvändigt med hänsyn statens
eller någoneller moralskydda hälsaoordning eller brott,förebyggaför att

lagli-fråninteArtikeln hindrarrättigheter. görafri och attstatemaarmans
styrkorna,de väpnadepå medlemmarsikteinskränkningar tar avsomga

förvaltningen. Konventionsbestämmelsema harstatligaeller denpolisen
lagstiftningen.15i den svenskajanuari 1995 införlivatsden 1frånnumera

socialaeuropeiska stadganDen4.3.4.

europeiska sociala stadga1961ratiñcerat årsSverigedet tredje harFör
såväl arbetstagar-Europarådet. stadgan erkännsinom Iutarbetatsharsom

riksomfattandetillhöra lokala,frihet bilda ocharbetsgivamas attnas som
sinaför tillsammanslutningarinternationellanationella eller att ta vara

docklagstiftning fårnationellsociala intressen. Iochekonomiska staterna
polisväsendet ochgälla inomföreningsfriheten skallmåni vadavgöra

säker-på sig skyldighetkonventionsstatemaVidarekrigsmakten. atttar en
förhandla kollektivt. Dearbetsgivamasarbetstagarnas ochställa rätt att

överläggningar mellanfrämjaskall på olika sätt parternagemensamma
för frivilförfarandelämpligt skapaerforderligt ochdet är ettsamt om

arbetsvillkorenuppnå regleringi syfteförhandlingarliga att genomaven

14 och den uttolkningpå konventionenforeningsrättsliga aspekternaDe som
ibehandlaspå det områdetkonventionen närmareEuropadomstolen har gett

avsnitt 7.4.5.
15 1994:1219.Se SFS
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får inskränkas bararättigheter i stadgankollektivavtal. De tas omsom upp
ochi stadgan eller det följer lagbestämmelserdet medges direkt avom

samhälle skydda någonnödvändigt i demokratiskt fördessutom är ett att
natio-eller frihet eller för skydda samhällets intresse,rättigheter attannans

hälsa eller Artiklarna 6 och 31.nell säkerhet eller allmän moral.

socialaFN-konventionen ekonomiska, kulturella4.3.5. ochom
rättigheter

föreningsfrihet 1966 årsfjärde gäller folkrättsliga regler enligtFör det om
artikelFN-konvention ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Iom
främjabilda och ansluta sig till fackföreningar för8 rätten attattges envar

sina ekonomiska och sociala intressen. Denna får endastoch till rättta vara
ändamålnationell lag och då bara för sådanainskränkas med stöd somav

nödvändiga i demokratiskt samhälle. Konventionsstatema skall säär ett
för fackföreningar bilda nationella förbund och bildakerställa rätten attatt

förtillhöra internationella fackföreningsorganisationereller rättensamt
inskränkningarfackföreningar fritt sin verksamhet andra änutövaatt utan

nödvändiga i demokratiskt samhälle. enlighet med vadsådana Iär ettsom
i internationella konventioner får nationellbrukligtär staternasom genom

tillämplighet förlagstiftning reglera konventionsbestämmelsemasnärmare
anställda inom de polisen, också inom denväpnade styrkorna och statmen

förvaltningen. Enligt särskild föreskrift får dock artikel 8 inte ledaliga en
ILO-kontill inskränkning de rättigheter i 1948 årsgaranterasen av som

vention föreningsfrihet och organisationsrätt, förutsatt givetvis att veom
derbörande bunden ILO-konventionen.ärstat av

medborgerliga politiska4.3.6. FN-konventionen ochom
rättigheter

femte, slutligen, Sverige sig internationellaFör det har anslutit till FN:s

konvention medborgerliga rättigheter från år 1966.och politiska Därom
bl.a. skall till föreningsfrihet, däri inbegripetsägs äga rätt rättenatt envar

bilda ansluta sig tilloch fackföreningar för skydda sina intressenatt att
artikel 22, punkten l.
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iMedbestämmandelagen
korthet

Inledning5.1.

kraft den 1arbetslivet trädde imedbestärnrnande i1976:580Lagen om
nämligenärrmesornråden,tvåbehandlas främst1977. lagenjanuari I ar-

organisinamedinflytandetillarbetstagarnasbetsfreden och rätt genom
sationer.

i tidigaresittregler arbetsfred harMedbestämmandelagens ursprungom
reglernatillägg fördesändringar ochMed vissalagstiftning i ämne.samma

skiljesärskildaarbetstvister ochmedling i1920 års lagarfrånöver omom
1936 års lagkollektivavtalårs lagarbetstvister, 1928idomare samt omom

såledesinnehållerMedbestärnrnandelagenförhandlingsrätt,förenings- och
förhandlings-grundläggande§§,föreningsrätt 7-9föreskrifter om enom

och41-45 §§fredspliktkollektivavtal 23-3la §§,10 §,rätt omom
46-52 §§.medlingom

Tilllagstiftningen.iarbetstagarinflytande däremotReglerna är nyaom
förhandlingsrätt,förstärkt§§ medbestämmandelagenhör 11-14dem om en

medbetystnadsplikt, 32 §§§information, 21-2218-20 omomom
knyterkvarlevande stridsrättens.k.stämmandeavtal, vartill 44 § med den

arbetstagarorganisation.för§§ tolkningsföreträde33-37samt oman,

bestämmelantal allmännainnehåller därutöverMedbestämrnandelagen ett
preskriptiontvisteförhandlingar,54-62 §§, liksomsanktioner omser om

rättegång 63-69 §§.och

ändringvarit föremål förgällt har den18 år lagen harUnder de snart som
enlighet1994 ijanuariså den 1Vissa ändringar har skett sent som perar.

Däridelbetänkandet.kommittén lade fram i sitt förstaförslagmed som
ellersigstridsåtgärder riktarförbjöds flertalet mot enmans-somgenom

-
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familjeföretag. Vidare avskaffades fackligaden s.k. vidvetorätten externa
arbeten.1

Lagreglema kommer i de flesta fall beskrivas ingående i de följandeatt av-
snitten, där det också finns fullständig genomgång gällande rätt.en mer av
Redovisningen sker därvid för i enlighet med avsnittsindelämne ämne
ningen. förevarandeI avsnitt länmas kortfattad beskrivning medbeen av
stämmandelagen i sammanhang.ett

5.2. Lagbestämmelserna

1-6 §§I finns det inledande bestämmelser lagens tillämpningsområdeom
och dess förhållande till avvikande regler i författning eller avtal samt
några grundläggande begreppsdefinitioner. Av § framgårl lagen ägeratt
tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, liksom på
de s.k. jämställda uppdragstagama och deras uppdragsgivare. Utanför la-

tillämpningsområde faller dock målet för och inriktning arbetsgigens av
verksamhet, den ideell eller har opinionsbildandenär är natur ettvarens av

ändamål §.2 Vidare gäller medbestämmandelagen subsidiär i för-äratt
hållande till avvikande föreskrifter i lag eller någon författningen annan

har meddelats med stöd lag 3 §. Beträffande avtal huvudreärsom av en
geln de ogiltiga i den mån de innebär rättighet ellerär skyldigatt att en en
het enligt lagen upphävs eller inskränks. Flera lagregler dock semidispoär
sitiva i den meningen avvikelser kan ske kollektivavtal, någotatt genom

det finns skäl återkomma till vid redogörelsen för de aktuella be-attsom
stämmelsema 4 §. I 5 § första stycket har det tagits in särbestämmelen

i fråga arbetskonflikter förestående eller redan har brutitärse om som som
sådanaI fall skall lagen inte någon till insyn hosrättut. part motpar-ge en

eller något inflytande hans beslut. Undantaget dock begränsatöverten är
till sådana förhållanden har betydelse för konflikten. Andra stycket isom

§5 reglerar tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd. Några lagens bestäm-av
melser enligt sin ordalydelse tillämpligaär bara i fall där arbetsgivaren och
den fackliga organisationen bundna kollektivavtal med varandra. Re-är av
geln i 5 § andra stycket utvidgar tillämpningsområdet för bestämmelserna

1 Bestämmelser fanns tidigare i 38-40 §§.
I det andra delbetänkandet har det föreslagits regel EG-dispositivitets.k.att en om
skall införas.
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gäl-tillfälligt intekollektivavtalskall tillämpasde närsåtillvida ävensom
fram-fortsattaunder dentillbakakommafinns skäldettaOckså tilller. att

lagensför6 §bestämmelsernainledandede ärSist blandställningen. som
arbetsgivar-ocharbetstagarorganisationuttryckendefinierarvidkommande

organisation.

i 8finnsgrundläggande regelnDenföreningsräzten.skyddas17-9 §§
okränkt. Förbudetlämnasskall[f]öreningsrätten motdetdär attanges

arbetstagar-ellerarbetsgivar-tillräknasallaomfattarkränkningar som
organisationer.ocharbetsgivare, arbetstagareordandraeller medsidan

arbetstagarorganisaocharbetsgivar-påskyldighetsärskildläggsDet en
ochåtgärderkränkandevidtafrånsina medlemmarhindrationer attatt

redan haråtgärdersådanamedupphöramedlemmarförmåförsöka att som
skadeståndföreningsrättenkränkningför ärSanktionenvidtagits. en-aven

medbestämmandelagen.3 dockstycket§ tredjeI 8ireglernaligt enges
avtals-kränkningen skerfalletregel för detkompletterande att engenom
bestäm-ellerrättshandlingsådaneller någonuppsägning genom enannan

ogiltig.dåbestämmelsenRättshandlingen eller äravtal.melse i ett

10-förhandlingsrättenmedbestämmandelagenavsnitt iNästa avser
arbetstagarorganisaocharbetsgivar-10 § tillerkännerReglerna i§§.17

med sinförhandlingartillallmän motpart.arbetsgivaretioner rättsamt en
förhållandettillhänföraskanfrågorallaomfattarFörhandlingsrätten som

arbetstaaktuelladenmedlemmarsådanaocharbetsgivaremellan aven
I ll-arbetsgivaren.hosanställdahar varitellergarorganisationen ärsom

för arbets-förhandlingsrättförstärktbestämmelsersedan§§ finns14 om en
initiativpåarbetsgivaren§Enligt harorganisationer. 11 att egettagamas

be-arbetstagarorganisation förekollektivavtalsbärande ettförhandla med
införgällerverksamheten. Detsammaförändringar ettviktigareslut avom

anställningsförhållandenaocharbets-förändringarviktigarebeslut avom
synnerligafinnsdetEndastorganisationen.tillhörarbetstagareför omsom

sinfullgjortinnan han harbeslutverkställafatta ocharbetsgivarenskäl får
initiativskyl§ alltså läggerMedan 11enligtförhandla 11skyldighet att

kollektivavtalsbäför de§innehåller 12arbetsgivaren rättdigheten en
skeförhandling. Så kansjälva begäraarbetstagarorganisationemarande att

ändåmedlemmarorganisationensvisserligenbeslutinför rör sommensom
påförhandla endastskyldigArbetsgivarenomfattas 11inte är att or-av

3 punkt.justering på dennamindreföreslagitsdelbetänkandet har detförstaI det en

-
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ganisationens begäran. Men här gäller förhandlingamaäven skallatt ge-
nomföras innan arbetsgivaren fattar eller verkställer beslut, inte sär-om
skilda skäl talar för För de kollektivavtalslösamotsatsen. organisationerna
finns det bestämmelse i 13 Den innebär arbetsgivaren förhanden äratt
lingsskyldig enligt 11 och 12 §§ fråga särskiltnär angår arbets- elleren
anställningsförhållandena för arbetstagare tillhör s.k. minoritetsor-som en
ganisation. Beträffande förhandlingar enligt såväl ll och 12 §§ 13 §som
gäller de i första hand skall genomförasatt med den lokala fackliga organi
sationen. Om de lokala inte kan arbetsgivarenparterna är dessutomenas,
skyldig på begäran förhandla med centralatt arbetstagarorganisation.
14 §. Förfarandet vid förhandlingarna regleras i 15 och 16 §§, medan

§17 innehåller föreskrift till ledighet förrätt den arbetstagareen om som
organisation.4skall företräda sin

Det skall påpekas kollektivavtal får innehålla avvikelseratt från 1 12 och
14 4 § 2 st. Och 5 § andra stycket framgår ll och 12 §§,av att tarsom
sikte på kollektivavtalsförhållanden, skall gälla också vid tillfälligt kolett
lektivavtalslöst tillstånd.

Förhandlingsskyldigheten innefatta förpliktelse för lämnaanses part atten
information i den särskilda frågamotparten förhandlingen Detsom avser.

betyder bl.a. arbetsgivaren vid förhandlingar enligtatt l1 § skall lämna den
kollektivavtalsbärande organisationen information just i den angelägenhet

aktuell mellanär dem. Enligt 18 § skall åberoparsom parten som en
skriftlig handling hålla den tillgänglig för denne begär såmotparten, attom
skall ske. I 19 § finns därtill skyldighet för arbetsgivaren förseen att orga
nisation bunden kollektivavtalär med allmän och övergripandesom av mer
information inte knuten tillär viss förhandlingsfråga. Organisatiosom en

skall fortlöpande hållas underrättad verksamhetensnen produktions-om
mässiga och ekonomiska utveckling, liksom riktlinjerna för personalom
politiken. Dessutom skall organisationen beredas tillfälle granska böck-att

räkenskaper och andra handlingar arbetsgivarenser, rör verksamhet.som
Det skall ske i den omfattning organisationen behöver för kunnasom att ta
till medlemmarnas intressen i förhållandet till arbetsgivara gemensamma

Vissa skyldigheter tillhandahålla avskrift handling finnsvaren. att ock-av

4 Bestämmelserna i 13 och 15 §§ berörs de ändringsförslag lades fram iav som
kommitténs andra delbetänkande med anledning direktiv har antagitsav som
inom EG.
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organisatiolokaladenhoshandi förstaliggerinformationtillså. Rätten
organisationencentraladenförhandling har an-central ävenvidmennen,

Denförhandlingsfrågan.förbetydelseinformation ärpå denspråk avsom
21-tystnadspliktunderdetfalli vissakan görainformationemottarsom

§19ochst.,§ 24semidispositiva§§19-22iBestämmelserna är§§.22
tillstånd.kollektivavtalslösttillfälligtvidtillämpas även ett

§§.23-31ain itagitskollektivavtal harreglernagrundläggandeDe om
arbetsgivarorganisationmellanavtalskriftligtkollektivavtalMed ettavses

föranställningsvillkorarbetstagarorganisationocharbetsgivareeller om
arbets-ocharbetsgivaremellanövrigtiförhållandetellerarbetstagare om

justeitagitsinnehållet har ettskriftligt närAvtalet även upptagare. anses
tagitshardäravgodkännandeavtal ochtillförslagprotokoll eller närrat

avtal§ kani 24bestämmelsesärskildEnligt§.23skrifter.i skilda enupp
övrigtkollektivavtal. Iverkningarockså hae.d.tjänstebostäder somom

någotde harmåni den annatverkningarsådanasaknaravtalgäller att
25a §iBestämmelserna25 §.§§ ut-2423 ochivadinnehåll sägsän som

s.k. Lexdeni 42 §stycketredjetillagtoch§med 31atillsammans ettgör
tillåtlighetenochkollektivavtalBritannia5, giltighetenreglerar avavsom

kollektivavtal kanEttförhållanden.internationellai vissastridsåtgärder
till efterkommitdet hargrundenpå denutländsk attenligtogiltigt rättvara

stridsåtgärdenlandetihärgiltigtavtaletdettastridsåtgärd. Trots är omen
arbetsgivareOch§.25amedbestämmandelagenenligttillåten enomvar

direktintemedbestärnmandelagen ärkollektivavtalbunden ettär somav
skall24eller23kollektivavtal enligtträffarsedanpå ochtillämpligt ett
26 §I§.oförenliga 31aavtalendelari de ärgällaavtaletdet somsenare

arbets-ellergivar-arbetsträffatsharkollektivavtal ensägs avettatt som
Bundenheten ärorganisationen.medlem ibindertagarorganisation även

dockgällertillämpningsområde. Den oavsettavtaletstill ombegränsad
itillkomst,avtaletsefterellerföreorganisationenin iharmedlemmen trätt

kollektivavtal.någotbundenredaninte annatmedlemmen ärmånden av
kollektivav-träffatharorganisation ettträdermedlemOm ut somenuren

Enavtalet.bundenupphörmedlemmentillinte attdettal, leder avvaraatt
intekollektivavtal kanbundnaoch arbetstagare är ettarbetsgivare avsom

avtaletstrideröverenskommelse motträffaverkangiltigmed somen
delellerföretagövergången ettverkningar ett av§. De en27 avsom

5 1991:681.SFS
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företag kan ha på kollektivavtalen regleras i 28 När den överlåtande ar-
betsgivaren har kollektivavtal skall detett i tillämpliga delar gälla för den
förvärvande arbetsgivaren. Detta gäller dock inte i den mån förvärvasom

redan bundenär något kollektivavtal.ren Paragrafenannatav medger att
arbetstagarparten detsäger kollektivavtal gäller i förhållande tillupp som
den överlåtande arbetsgivaren, och den förvärvande arbetsgivaren inteär
skyldig tillämpa avtalet, detatt sägs överlåtaren före övergångom upp av

Avtalet gäller dock för förvärvaren tillen. dess 60 dagar har förflutit från
uppsägningen. I 28 § behandlas också det fallet två eller flera organisaatt
tioner för arbetsgivare eller arbetstagare slås Kollektivavtalsamman. som
gäller för organisation i sådana fall löses skall då gälla försom denupp
sammanslagna organisationen avtalet hade träffats denna. Härsom om av
kan skjutas in paragrafen föratt närvarande föremål förär överväganden
inom regeringskansliet med anledning de förslag lades fram i detav som
andra delbetänkandet. Ytterligare bestämmelser uppsägning kollek-om av
tivavtal finns i 29-30 §§, medan 31 § domstol möjlighet förklarager att att

kollektivavtal inte längreett skall gälla. Det förutsätter någonatt ärsom
bunden avtalet har brutit detta ellergrovtav medbestämmandelamot mot

förfarandet harsamt att väsentlig betydelsegen för avtalsförhållandet i
dess helhet. Vissa specialbestämmelser gäller i situationer där det finns
flera på endera eller bådaparter sidor. Om domstol finner visstatten ett
förfarande strider kollektivavtal ellermot lagen, får den yrkandemot
befria arbetsgivare, arbetstagare eller organisation från förpliktelse enligt
kollektivavtalet eller lagen, i den mån det med hänsyn. till det otillåtna för-
farandet inte skäligen kan krävas förpliktelsen fullgörs.att Av 4 § andra
stycket framgår 28 och 29 §§ delvisatt semidispositiva.är

En medbestämmanderâtt kollektivavtal regleras i 32 Detgenom anges
där träffar kollektivavtalatt parter löner och allmännasom anställom
ningsvillkor bör träffa kollektivavtal även medbestämmanderätt förom en
arbetstagama, försåvitt arbetstagarsidan begär det. Som förämnen medbe
stämmandeavtalet frågornämns ingående och upphörande anställom av
ningsavtal, ledningen och fördelningen arbetet verksamhetens be-samtav
drivande i övrigt. I avtalet kan också, det vidare,parterna sägs bestämma

beslut skulleatt fattas arbetsgivaren, isom ställetannars skall fattasav av
företrädare för arbetstagarna eller särskilt inrättatettav partssammansatt

Det påpekas dock i sistnämnda hänseendeorgan. skall beaktaatt parterna
3 § i lagen, dvs. den bestämmelse medbestämmandelagenattsom anger är
subsidiär i förhållandet till vissa avvikande författningsföreskrifter.
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följande avsnittet iDet lagen, 33-37 §§, bär rubriken Bestämmanderätt

vid tolkning avtal. innehåller regler, vilka samtligatvist Det ärom av se
midispositiva §4 2 st., arbetstagarsidans mening företräde iettsom ger
tolkningstvister påoch lägger arbetsgivaren initiativ till tvis-att ta attsom

påföljdlöses vid arbetstagarsidans tolkning blikommerten att attannars
normalfallet.gällande i Bestämmelsen i 33 § tillämpningen ettavser av

kollektivavtal medbestämmanderätt eller beslut har fattats medettom som
avtalet.stöd Arbetstagaipartens mening skall gälla till tvistendess harav

slutligt Detsamma gäller tvist kollektivavtal frågaprövats. när ären om om
påföljden för arbetstagare har begått avtalsbrott. Arbetstagarpar-etten som

dock inte i något fallenhar verkställa beslut på arbetsgivarättten att ettav
Och arbetsgivaren behöver inte följa de angivna föreskrifvägnar.rens nu

det finns synnerliga skäl eller arbetstagarpartens företrädareterna om om
felhar i sak och dessutom i ond 33 § också specialregel förIär tro. ges en

det fallet flera arbetstagarparter intar skilda ståndpunkter tolkningsfråiatt
De regler gäller medbestämmandeavtal har sin motsvarighet ock-somgan.

så det gäller arbetsskyldighet enligt avtal 34 §. När det uppkommernär
tvist mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation bund-ären en en som

kollektivavtal gäller nämligen organisationens mening tillsna av samma
tvisten har blivit slutligt Tolkningsföreträdetprövad. omfattar därvid enligt
lagtexten den medlem i den fackliga organisationen. Arbetsgivarenärsom
har möjlighet genomdriva sin mening endast han synnerligaatt om anser
skäl tala arbetet skjuts Arbetstagaren i så fall skyldigärattemot attupp.
utföra arbetet, såvida inte arbetsgivaren i ond eller arbetet innebärär tro
fara för liv eller hälsa e.d. Om arbetet utförs, skall arbetsgivaren omedel

bart begära förhandling och tvisten inte löses väcka talan vid dom-om- -
stol. tredje fallEtt med tolkningsföreträde rättstvist lön eller någonär om

ersättning till arbetstagare. Enligt 35 § skall arbetsgivarenannan en ome
förhandling,delbart begära han bunden kollektivavtal medärom av en

arbetstagarorganisation och det uppkommer sådan tvist med anknytningen
till medlem i organisationen. Och tvisten inte löses förhandlingen,vidom
skall arbetsgivaren väcka talan vid domstol. Underlåter arbetsgivaren att
begära förhandling eller väcka talan, blir följden måste betalahanatt att er-
sättning i enlighet med arbetstagarorganisationens mening, intekravetom

oskäligt. Beträffande alla de berörda fallen gäller arbetstagarpartensär att
tillkommer den avtalsslutande organisationen. förstaI handrätt utövas rät

den lokala organisationen. 36 §. Lagen innehåller också reglerten av om
centralade organisationernas ställning och de tidsfrister skall iaktom som
36-37 §§. Här skall dessutom erinras 5 § andra stycket medtas om som
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för föreskrifterna i 34 och 35 skall tillämpas kollektivavtaläven näratt
tillfälligt inte gäller.

141-45 §§ reglema fredsplikt. Enligt grundregeln i 41 § får inteupptas om
arbetsgivare kollektivavtal vidtaoch arbetstagare bundna ellerärsom av
delta i arbetsinställelse lockout eller strejk, blockad, bojkott eller någon

därmed jämförlig stridsåtgärd. Detta gäller avtalet har ingåttsannan om av
organisation och denna organisation inte i behörig ordning har beslutaten

åtgärden eller åtgärden strider bestämmelse fredsplikt imot ettom en om
kollektivavtal. vidare åtgärden tillDet gäller har ändamål l utövaattom
påtryckning i tvist kollektivavtals giltighet, bestånd eller rättaetten om
innebörd eller i tvist huruvida visst förfarande strider avtaletett moten
eller medbestärmnandelagen, 2 åstadkomma ändring i avtalet, 3mot att

genomföra bestämmelse, avsedd tillämpas sedan avtaletäratt atten som
har upphört gälla, eller 4 stödja någon denne inte självnäratt att annan,
får vidta stridsåtgärd. Indrivningsblockader dock lovliga. Därmedär avses
blockader har beslutats arbetstagarorganisation i behörig ordsom av en
ning och har till ändamål utverka betalning klar och förfallenattsom av en
fordran på lön eller någon ersättning för utfört arbete. Reglerna iannan
41a § innebär i samband arbetskonflikt normaltarbetsgivaren medatt en
inte får hålla inne lön eller någon ersättning för utfört arbete. såEnannan

åtgärd olovlig stridsåtgärd. Paragrafen 41b § innefattardan anses som en
förbud flertalet stridsåtgärder riktar sig och familjemotmot som enmans-
företag. Förbudet bygger på förslag lades fram i det första delbetän-som

där.5kandet, Organisationemas föroch de har ingående belysts ansvar
fredsplikten regleras i 42 § första stycket. arbetsgivar- eller arbetstagar-En

organisation får inte eller på något föranleda olovliganordna sättannat en
stridsåtgärd. Organisation får heller vid olovlig stridsåtinte medverka en

bådagärd understöd eller något Betonas kan dessasätt.annat attgenom
föreskrifter gäller för organisationer inte själva bundna nå-även ärsom av

kollektivavtal. Beträffande organisationer med kollektivavtal finnsgot
dock stridsåtgärder frånden regeln de skall motverka olovligaextra att
medlemmarnas sida. Andra stycket innehåller utvidgat för freds-ett ansvar
plikten sikte enskilda. Där finns förbud deltagande itar ett motsom en
olovlig stridsåtgärd någon har vidtagit. Tredje stycket utgörannan ensom

funktion tillärnpdel den s.k. Britannia, och dess begränsaLex är attav

5 Se särskilt avsnitt 25. i det första delbetänkandet.
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organisationförparagrafens stycke. Förbudetningsområdet för första en
eller under-kollektivavtal, anordnainte själv bundenden ärävenatt, avom

med anled-nämligen inte gälla åtgärderolovlig stridsåtgärd skallstödja en
till-saknar direktmedbestämmandelagenarbetsförhållandenning somav

semidisposi43 § delvisföljande bestämmelsen,lämpning på. Den ärsom
den lokala arbetstagarorgaskyldighet på arbetsgivaren ochtiv, lägger en

överläggningar arbetstagarenisationen omedelbart ärnärtaatt somupp
stridsåtgärd. Arbetsgivarenkollektivavtal vidtagit olovligbundna har enav

44 §verka för åtgärden upphör. Iorganisationen skalloch attgemensamt
den kvarlevandevad brukar benämnasfinns bestämmelserna somom

under förhandlingarsikte på det falletStridsrätten. De partatttar omen
enligt 32reglering medbestämmanderättkollektivavtal har begärt av en

uttryckligt reglerar medbekollektivavtal inteOm träffarparterna ett som
fredspliktnågonden frågan inte omfattasstämmanderätten, kommer att av

vid för-avtalet. Stridsrätten lever kvargrund det träffade senareenav
särskilt avtal.regleringmedbestämmanderättenshandling ettgenomom
varsel. Enligti avsnittet, 45 handlaravslutande bestämmelsenDen om

skriftligenstridsåtgärd sketillhuvudregeln skall varsel motparten om en
till förliknings-skall, enligt 47 också lämnasi förväg. Varselsju dagar

så måttofredsplikt semidispositiva imannaexpeditionen. Reglerna ärom
gående freds-kollektivavtal kan föreskriva längreatt parterna engenom

§§ 4 § 3 st..följer 41, 41a, 41b och 44plikt denän som av

46-52 §§, institutet medling. Förparagrafema, reglerarföljande sjuDe
arbetsgivaror-å sidan arbetsgivare elleri arbetstvister mellanmedling ena

arbetstagarorganisationå sidan arbetstagare ellerganisation och andra

förlikningsmannaexpedition 46 §. Förlikningsmannafinns statensen
medla i tvist hotarexpeditionen skall förlikningsman attattutse en somen

detta kanmedföra eller redan har medfört stridsåtgärder, ansesomsom
verkaskall bl.a.lösning Förlikningsmannenfrämja tvisten.ägnat att en av

46-50 §§ finns sedaneller in stridsåtgärder. Iför skjuter ställeratt part upp
förfaranföreskrifter förlikningsmannens uppgifter ochytterligare omom

föreslåförlikningsmarmen kaninför denne. Av 51 § framgårdet attatt par-
enighet inte har kunnattvisten skiljemän i fall någonlåter avgörasterna av

arbetstvisteruppnås förlikningsmarmen. Iunder medverkan störreavav
tvis-förlikningskommission medla ibetydenhet kan regeringen attutse en

Även för-särskildenskild kan regeringen utses attten. somen person av
sådan 52 §.likningsman medla i tvist.en
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Det sista avsnittet i medbestämmandelagen handlar skadeståndnäst om
och påföljder,andra 54-62 §§. Enligt huvudregeln skall arbetsgivare,en

arbetstagare eller organisation bryter medbestämmandelamoten en som
eller kollektivavtal den skada har uppkommitersättamot ettgen som

54 §. Vid bedömningen skada beaktas den förfördelades in-ävenav en
lagens eller avtalets bestämmelser iakttas, liksom övrigatresse attav om-

ständigheter ekonomisk betydelse; härän det alltså frågaärrentav annan
vad brukar betecknas allmänt skadestånd 55 §. Skadestånd förom som

brott tystnadsplikten behandlas särskilt i 56 157 § första stycketmot
finns det föreskrifter arbetstagarorganisationens skyldighet ersättaattom
skada vid felaktigt tolkningsföreträde enligt 33 eller 34 Orgautövatett
nisationen skall den skada har uppkommit, organisationenersätta som om
har föranlett eller godkänt felaktig tillämpning avtal eller medetten av av
bestämmandelagen och organisationen har saknat fog för sin ståndpunkt i
tvisten. Enligt andra stycket skall arbetstagarorganisation för denen svara
skada tillfogas arbetsgivaren företrädare för organisatioattsom genom en

i förhållande till arbetsgivaren missbrukar sin ställning ledamot inen som
särskilt avtal inrättat beslutsorgan eller i sådan ställning förfarett genom

vårdslöst. Bestämmelsen i andra stycket skall i sambandgrovt medses
32 § och vad där medbestärnmanderättsägs kollektivavtal.som om genom
Genom föreskriften i 58 § regleras arbetsgivarens han har brutitnäransvar
igenom arbetsskyldighet.7tolkningsföreträde gäller arbetsgivaHarett som

fog krävt arbetet det har funnits syrmerliga skäl detutan ut utan attren
förutsätts i 34 §sätt andra stycket, skall han den skada harersättasom som

uppkommit. Enligt 59 § gäller vissa begränsningar i enskilda arbetsgivares
eller arbetstagares skadeståndsansvar. Sålunda får de inte åläggas någon
skyldighet skadestånd för sitt deltagande i olovlig stridsåtgärd iatt utge en
de fall där organisation bunden kollektivavtal ellerär över-en som av en
ordnad organisation har anordnat eller föranlett åtgärden. En skadestånds-
skyldighet kan inte heller läggas arbetstagare sinmed organisaen som
tions godkännande har utföra arbete arbetsgivarenvägrat haratt ett som
funnit synnerliga skäl för enligt 34 § andra 160stycket. § generellages
möjligheter jämka skadestånd. Där skadeståndet kan jämkasatt sägsett att
eller helt falla bort det skäligt så sker. När det gällerär arbetstaattom en

skyldighet betala skadestånd för han har tagit del i olovligattgares att en
stridsåtgärd, innebär regeln skall särskild hänsyn till sådanaatt taman om-

7 Jämför 34
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överläggningen enligtständigheter har kommit fram vid 43 § ochsom
verkningarna överläggningen. Vidare domstol möjlighet attges enav

olovlig stridsåtgärd åter tillålägga arbetstagare delaktiga iär attsom en
skadeståndsskyldighetarbetet. 61 § föreskrivs vilar på fleraI att en som

skall fördelas mellan dem efter vad skäligt med hänsyn tillärsompersoner
paragrafen avsnittet, 62omständigheterna. Den sista i handlar disciom

skadeståndsskyldigaplinpåföljder. När arbetstagare kan bli enligt lagen får

åläggas någon påföljd finns i författningde inte det stödutan attannan en
eller kollektivavtal. på stöd i författning eller kollektivavtal förKravetett

ålägga arbetstagare påföljd har utsträckts till gälla också näratt atten en
befriad från skadeståndsskyldighet enligtarbetstagaren 56 § styck-andraär

Åreller 59 någon påföljd skadestånd föreskriven i kollek-änet ettannan
tivavtal, får den tillämpas arbetstagare inte medlemmar iäven ärsom

avtalsslutande organisationen sysselsätts i sådantden arbetemen som som
avtalet. Härigenom blir det alltså möjligtmed genomföraatt ettavses en-

hetligt med disciplinära åtgärder. Det tillåtet i kollektivavtalärsystem att
föreskriva längre gående skadeståndsansvar följer lagen 4 §änett som av
3 st..

Det avslutande avsnittet behandlar rvisteförhandling, preskription och

rättegång, 63-69 §§. Huvudregeln arbetstvistlagen gäller i mål därär att
medbestämmandelagen skall tillämpas 63 §. 64-67 §§I återfinns antalett
olika preskriptionsregler. Enligt 64 § gäller huvudregel denattsom som

skadeståndvill yrka eller någon fullgörelse enligt lagen skall begäraannan
förhandling inom fyra månader, räknat från den tid han fick kännedomnär

den omständighet yrkandet finnsDet dock absolut tids-om som avser. en
frist två år. Rätten till förhandling går förlorad inte iakttarpartenom om

tidsfrist gäller.den Talan skall i princip väckas inom månader eftertresom
det förhandlingen i förekommande fall den centrala förhandlingenatt
avslutades 65 §. I 66 § finns särskild regel för det fallet organiatten en
sation har försuttit tidsfristema. eller har varitDen medlem iärsom orga
nisationen får själv väcka talan inom månad efter det organisationensatten
tid löpte Om arbetstagaren inte kan företrädas sin organisation, gällerut. av

huvudregel han skall väcka talan inom månaderfyra från detatt attsom
han fick kännedom den aktuella händelsen och under alla förhållandenom

två år efter själva händelsen. Talefristen för fullgörelsetalan medsenast en
anledning olovlig stridsåtgärd alltid begränsad till månader efterär treav

åtgärdendet avslutades. 68Av § framgår den inte talanväckeratt att som
inom föreskriven tid förlorathar sin till talan. 69I § finns erinranrätt en

-
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interimistiska enligttillfälliga beslut 15 kap. rättegångsbalken inteattom
hindras reglerna tolkningsföreträde i 33-35 §§ medbestärnmandelaav om

64 65 §§bör till sist anmärkas och kan åt sidanDet sättasattgen. genom
föreskrifter i kollektivavtal 4 § 2 st..

-
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Medbestämmandelagens
tillämpningsområde

Inledning6.1.

tillämpning på förhållandet mellan arbetsgiMedbestärnmandelagen äger
utföri lagen den,Som arbetstagareoch arbetstagare. ävenanses somvare
ellerdärvid inte anställd hos denne, hannågon ocharbete är omannan

anställd. förväsentligen slag Denställningharhon samma som enaven
§.fall arbetsgivare. lutförs skall i såräkning arbetet anses somvars

situapå det angivna området. Vissadock inte oinskränktgällerLagen nu
förhållandettillämpningsområde, deutanför lagensfallertioner rörtrots att

§ arbetsgivarensEnligt 2 undantasarbetsgivare och arbetstagare.mellan

konstnärlig ellerreligiös, vetenskaplig,verksamhet, den är annanavom
kooperativt, fackligt, politiskt ellerliksom den harideell när ettnatur,

ändamål. Undantaget dock endast verksam-opinionsbildandeannat avser
tillämpas i verksamhetinriktning. övrigt skall lagenmål och Ihetens även

ändamål.eller har opinionsbildandeideellär ettnatur somsom av

förhållande till andrasubsidiär igäller medbestämmandelagenVidare äratt
meddelatseller författning harförfattningar. Om det i lag annan somen en

från medbefinns särskild föreskrift avvikerstöd lagmed somen enav
föreskriften gälla 3 §.stärnrnandelagen, skall den

lagstiftningl dendelvis s.k. semidispositiv IMedbestämmandelagen är en
bestämmelser kollektivavtal företräde framför lagen.imån så fallet, harär

förhandlingsrättföreskrifterna utvidgadDispositiviteten omfattar om en
§§,tystnadsplikt enligt 19-2212 14 §§, information ochenligt ll, och om

tolkningsföreenligt 28 § 29 § tredje meningen,kollektivavtal och omom
lokalaarbetstagarorganisation enligt 33-37 §§, det denförträde ärattom

1 tredjeSe 4 § andra och styckena.
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fackliga organisationen skall överlägga med anledning olovligsom av en
stridsåtgärd 43 § 2 st. tvisteförhandling och rättegång 64enligtsamt om
och 65 §§. Det också möjligt i kollektivavtal föreskriva längreär att en
gående fredsplikt och längre gående skadeståndsansvar vad föl-änett som
jer lagen. övrigtI gäller lagen tvingande i den meningen avtaläratt attav

ogiltiga så vitt de innebär rättighet eller skyldighetär enligt lagenatt en en
upphävs eller inskränks 4 § 1 st.. Härav följer dock motsatsvis lagenatt
inte hindrar avtal utvidgar rättighet eller skyldighet utan attsom en en sam-
tidigt inskränka någon rättighet eller skyldighet.annan

Lagen sikte på hela arbetsmarknaden och således tillämplig inom såärtar
väl privat offentlig sektor. I lagen offentlig anställning finns docksom om
vissa särbestämmelser för de kategorier omfattas den lagen. Därsom av

bl.a. 2 § medbestämmandelagen inte tillämpas i offentligaattanges an-
ställningsförhållanden 42 § 1 lagen offentlig anställning, och detst. om
särskilda undantaget för verksamhet ideell eller med opinionsbilnaturav
dande ändamål gäller således inte i de fallen. Principiellt läget därförärsett
sådant arbetstagarinflytandet inom den offentliga sektom omfattaratt även
verksamhetens mål och inriktning. Bland detta förhållande har inomannat
den offentliga sektorn upphov till vissa frågeställningar saknar di-gett som
rekt motsvarighet på den privata delen arbetsmarknaden. Det har nämliav

erforderligt på något begränsa arbetstagarinflytandetsättansetts attgen av
hänsyn till den politiska demokratin.

Den följande framställningen inleds med genomgång medbestäm-en av
mandelagens allmärma tillämpningsområde enligt gällande avsnitträtt
6.2.-6.7.. Gränsdragningen mellan arbetstagarinflytandet och den politiska
beslutsprocessen behandlas sedan i särskilt avsnitt avsnitt 6.8.. I detett
därpå följande avsnittet finns beskrivning vad gäller beträffandeen av som
beslut chefstillsättningar och antagande budget avsnitt 6.9..om om av
Flertalet de frågeställningar skyldigheten medbestämmanderör attav som
förhandla belyses i avsnittet förhandling och information avsnitt 8.,om

förhandlingsskyldigheten rörande chefstillsättningar och budgetmen tas
alltså här i samband med beskrivning medbestämmandelagensupp en av
allmänna tillämpningsområde. Redogörelsen avslutas sedan med korten
genomgång innehållet i utländsk avsnitt 6.10..rättav
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6.2. Arbetstagarbegreppet

6.2.1. Inledning

Medbestärnmandelagens tillämpningsområde i princip knutet till förhålär
landet arbetsgivare-arbetstagare. Tolkningen arbetstagarbegreppet kom-av

därmed få direkt betydelse drarnär kring lagen.att Omgränsernamer man
den eller de skall utföra arbetet inte arbetstagare,ärpersoner som utan t.ex.
självständiga uppdragstagare, kommer lagen huvud inte bli till-över att
lämplig, och samtliga regler i lagen saknar aktualitet. När den arbetspreste
rande däremot arbetstagare,är blir lagenparten tillämplig påatt anse som
de frågor hans eller hennes förhållanderör till arbetsgivaren.som

Varken medbestämmandelagen eller den övriga arbetsrättsliga lagstiftning
innehåller någon definition arbetstagarbegreppet. Ledning får i ställeten av

hämtas andra rättskällor. I första hand det rättspraxisär ägnadärur attsom
belysa den innebörden begreppet.nämnare På det arbetsrättsliga områav
det det främst arbetsdomstolensär praxis intresse. Arbetstagar-ärsom av
begreppet har dock fått likartad uttolkning på flera andra rättsområden,en
och vägledning kan därmed erhållas från domar och beslutäven harsom
meddelats bl.a. Högsta domstolen, Regeringsrätten, Försäkringsöver-av
domstolen och hovrättema. Härutöver gäller lagmotiv och den juridiskaatt
litteraturen givetvis bidrar till rättsläget bliratt utrett.

Klart till börjanär medbestärnmandelagen bygger på det s.k. civilatten
rättsliga arbetstagarbegreppet. Det därmed i grunden begrepps-är samma
bestämning i central arbetsrättslig lagstiftning. Som exempelsom annan
kan här anställningsskyddslagennämnas och semesterlagen, vilka båda
bygger på det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Detsamma gäller för
övrigt sådana lagar lönegarantilagen, skadeståndslagen och förrnåns-som
rättslagen. Därmed dock inte uttolkningenär arbetstagarbegrepsagt att av

blir identisk i alla de angivna fallen eller inompet arbetsrätten. Det ärens
visserligen eftersträvansvärt bedömningen utfaller på i lik-att sättsamma
artade situationer, det ofrånkomligt beaktar syftetattmen synes vara man
bakom falletden regel aktualiseras i det särskilda Varje lag och varjesom

2 Jämför NJA 1982 784.
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oftaarbetstagarbegreppet,syfte, och avgörsitt bestämdarättsregel har som
syftet.i belysning detmåstetillämplighet,eller regelnslagens avses

Även enhetligt arbets-byggerarbetsrättsliga lagarnacentralade ettom
praktis-skillnader vid denvissaalltså räkna medhartagarbegrepp, attman

tillämpningsområfåtti några fallhar lagarnatillämpningen. Dessutomka
Avvikelsema kanarbetstagarbegreppet.helt ansluter tillinteden varasom

lika välinskränkningarinnefattaoch de kanlångtgående,eller mindremer
Medbestämmantill arbetstagare.i förhållande begreppetutvidgningarsom
arbetstagarbeutvidgatbetecknasinnefattar vad kandelagen ettsomsom

ochutför arbete åtdenarbetstagare räknasSom även annansomgrepp.
väsentligenställningdenne haranställd hosdärvid är sammaavmen en

beteck-brukardenanställd. Härmedslag gesgrupp somavsessom en
frågaalltsåuppdragstagare. Detningen jämställda är sompersonerom

eftersom dearbetstagarbegreppet,civilrättsligafaller utanför detegentligen
anknytningfastaarbetet. Derashar beställtanställda hos deninte är som

tillämpning medvidmotivera dehar docktill attansettsmotparten aven
arbetstagarejämställs medbestämrnandelagen

reglering.exempel påAnställningsskyddslagen kan motsattett ensomses
in-arbetstagarbegreppetinnehåller förhållande tillsålunda iLagen ett

lagen gällervisserligenUtgångspunktentillämpningsområde.skränkt är att
kategorier§ st.. Vissaenskild tjänst l li allmän eller ärarbetstagare

otvivelaktigtdetillämpningsområdefrån lagensdock undantagna trots att
hörTill undantagskretsenbemärkelse.civilrättsligaarbetstagare i ordetsär

arbetsgivarensarbetstagare ifamiljemedlemmar ochföretagsledare,bl.a.

hushåll 1 § 2 st..

medbestämmandelagenallomfattande lagarTillämpningsområdet för som
regleringar gäl-depåverkasanställningsskyddslagen kanoch även somav

sådelarbetsmarknaden. Iavgränsadesärskilt för vissaler engrupper
från arbetstagar-aktuellaspecialregleringar undantas dedana grupperna
blir därmed inteför arbetstagarelagstiftning gällerbegreppet. Den som

ungdomspraktikanter.1992:322kan peka på lagentillämplig. Man om
fullgördearbetstagareinte skallungdomar närHär att anses somanges

1992:1331reglering finns i lagenmotsvarandeungdomspraktik. En om
Länsarbetsnämnlagen skall denarbetslivsutveckling. Enligt den som av

3 Se vidare avsnitt 6.2.3. nedan.
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för arbetslivsutveckling inteden anvisats till verksamhet [...] anses som
verksamheten.4deltar i Se härutöver 3 § för-arbetstagare hannär t.ex.

ordningen 1994:369 praktik för invandrare.om

civilrättsliga6.2.2. Det arbetstagarbegreppet

kommitténs första delbetänkande finns det relativt ingåendel redogöen
för civilrättsliga irelse det arbetstagarbegreppet sådant detta har utformats

praxis.5framför allt arbetsdomstolens Redogörelsen har bäring också på
medbestärnrnandelagens område. får därför bedömas tillräckligtDet som

sammanhang återge huvuddragen tidigare framställningi detta denatt av

en.

Grundläggande6.2.2.1. nödvändiga kriterier

tillämpning arbetstagarbegreppet förutsätter till början någonEn attav en
frivilligt tagit sig arbeta för räkning. för-har Dessaatt en annan persons
utsättningar kan betecknas nödvändiga tillräckliga. Samtligasom men
måste alltså för handen, i fall kan den arbetspresterandeannat partenvara

räknas arbetstagare. Likväl gäller det inte säkerhet fö-inte medattsom en
religger arbetsgivar-arbetstagarförhållande alla förutsättningarnärett ens

uppfyllda. De inte tillräckliga för anställningsförhållandetärär avgränsaatt
från arbetsavtal slag, uppdragsförhållanden där skalldenannat t.ex.av som
utföra arbetet ställning. Gränsdragningen olikaintar självständig mellanen

arbetsavtal kommer behandlas något längre fram i detta avsnitt.sorters att

påVad beträffar det grundläggande kravet frivillighet, kan detta i praktiken
innebära anställningsförhållandet utgår från avtal, anställsägas att ett

ningsavtalet. Arbetstagarbegreppet därmed inte tillämpa någonär näratt
utför arbete på grund offentligrättsligt tvång, såsom vid värnpliktettav

1974:203eller arbetsplikt enligt lagen kriminalvård i anstalt. Avtaletom
intebehöver skriftligen eller eljest i viss form. tillräckligtDetupprättas är

med muntlig överenskommelse eller s.k. konkludent handlande,med etten
faktiskadär uppträdande grundar avtal. Tilläggas kan dockparternas ett att

i huvudsaklig föreslogs i kommitténsdet- överensstämmelse med vad som

4 Som undantag från undantaget kan det förhållandet vissa bestäm-ett attman se
melser i arbetsmiljölagen skall tillämpas den undergår arbetslivsutveck-som
ling, arbetsmiljölagen knyter till begreppet arbetstagare.trots att an

5 s. 219-235 i det första delbetänkandet.
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första delbetänkande i anställningsskyddslagen har förts in skyldigheten
för arbetsgivaren skriftligen upplysa arbetstagaren vissa anställatt om
ningsvillkor 6a §. Arbetsgivaren fullgöra sin skyldighetkan att tagenom
in uppgifterna i skriftligt anställningskontrakt. Det emellertid till-ärett
räckligt skriftligtmed anställningsbevis eller någon skriftligett annan
handling. Skyldigheten innefattar därmed inte något formkrav för själva
anställningsavtalet; muntlig överenskommelse har framdeles fullävenen
giltighet, och skriftligt anställningsbevis e.d. har ingen konstitutivett ver-
kan. Däremot kan det givetvis tjäna bevis avtal.parternassom om

bör också det ibland har i frågaDet kravet avtalnämnas att satts om
verkligen gäller Diskussionenundantag. har utgått från tvånärmastutan
domstolsavgöranden 1981AD 71 och 110 där arbetsdomstolen harnr- -
funnit kollektivavtal tillämpliga på fullgjortungdomar skolpliktsom ge-

industriarbete eller deltagit i företagsförlagd kurs. Avgörannom som en
fördena lämnar olika tolkningar. Närmast torde de dock fåutrymme upp-

fattas på blivit anställda idet ungdomarna kollektivavtalenssättet, att me
ning de har in i produktionen sättatt sattsgenom samma som persona
len i övrigt och de har fått någon särbehandling i sin egenskaputan att av
skolelever. Ett avtal skulle alltså ha uppkommit företaget skolnär satte
elevema i den vanliga produktionen och dessa accepterade så skedde.att

Vid sidan i fall principiellt krav på avtal gäller alltså denett- vart attav
någonpresterande skall utföra arbete och detta för räkning.parten annans

Avgränsningen har endast sällan upphov till några tvister rättsliggett av
de teoretiska frågeställningarna knappast kan fulltävennatur, om anses

klarlagda. Utanför arbetstagarbegreppet faller sedvanlig vård eller hjälp av
privat inom familj eller i vänskapsrelation. Dettanatur, t.ex.mer en en

skall dock givetvis inte så förstås personlig relation i sig uteslunäraatt en
anställningsförhållande. Det mycket vanligt bl.a. makeärter ett att en

arbetar i den andra makens rörelse ioch det sammanhanget skall betraktas

anställd. frågan någon gång ställsNär sin tordespets, ytterstsom man se
till förhållande med avseende den aktuella prestationenparternasom - -

privat professionellövervägande eller liksom prestationenär art, ut-av om
förs sådanaunder förhållanden brukliga i yrkesmässiga relationer.ärsom

fallDe kommit i rättstillämpningen har relationer blan-avsettsom upp av
dad karaktär, där det har funnits inslag både privat och professionellav

-
-

-

-
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fosterföräldrar intearbetsdomstolen funnitDärvid har är attattnatur. se
arbetstagareö sigfamiljens och detbarn inomDe teremottar ram,som

betrakta åtagandetuppfattning främmandedärför enligt domstolens att som
intehar arbetstagarbegreppetarbetsuppgift. På motsvarande sätt ansettsen

för-omsorgslagen handfamiljehemsföräldrar enligtomfatta tar omsom
bam.7 helt domineranståndshandikappade Familjegemenskapen utgör ett

i försöksverk-har föräldrar medverkatinslag i relationen. Däremotde som
arbetstagare.3 Domstolenkommunalt daghemvidsamhet ansettsett vara

fått någonförhållandet föräldrarollen inte hadedå vikt vid detfäste att av-
kunde jäm-sammanhanget och föräldrarnas insatsbetydelse igörande att

arbetsuppgifter.bamskötaresföras med en

lägga kravanförda grundförutsättningarna torde kunnaTill de ettmannu
bör då betonasskall fysisk Detarbetstagaren attatt manvara en person.

förhållandena till den formellatill verkligadehar än parts-att snararese
föreliggaSåledes anställningsförhållandekonstellationen i avtalet. kan ett

enligt skriftligt avtalfall juridiski däräven upptasettett som ar-personen
formaförekommer nämligenbetspresterande Det att parternapart. som en

juridisk emellan sig. Syftet med detta kanskjuter inlitet attvaraen person
eller utnyttja den arbetspresterandekringgå tvingande lag att partens

följer då seställning. allmänna rättsprinciper kanunderlägsna Av att man
juridiska fysiska står bakomigenom den Den person som enpersonen.

arbetsskyldiga ochuppfattas då den reelltjuridisk partensettsomperson
i rättslig bemärkelse. Om den juridiskadärför arbetstagarekan persovara

den verkliga anställningsförhållandäremot skall ärparten, ettses somnen
uteslutet.de

6.2.2.2. mellan anställningsavtal och andra arbetsavtalGränsen

otillräckliga gäller skiljaolika grundförutsättningama detDe är när utatt
Enligt gällandeanställningsavtalet från andra former arbetsavtal. rättav

samtligaskall gränsdragningen då ske helhetsbedömninggenom en av
utgå frånomständigheter det enskilda fallet. Bedömningen kani sägas av-

mindre vid beteckningtalet, varvid fäster avseende parternas avtaavman

6 1982 123.AD nr
7 1985AD 57.nr
8 1982 105 gällde tillämpning kollektivavtal.AD nr som av

-
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innebörd.9let dess reella Ett verkligt avtalsinnehållän fastställs efter en
analys samtliga avtalsvillkor och kanske främst den faktiska avtals-av - -
tillämpningen. Bedömningen omfattar förhållanden ligger vid siäven som
dan själva avtalet, i den mån förhållandena ägnade belysaär attav parter-

rättsliga relation.nas

Att bedömningen utgår från avtalet innebär emellertid inte dis-att parterna
begreppet arbetstagare.över Tvärtom det klart i svenskärponerar att man

erkänner tvingande arbetstagarbegrepp.rätt Frågan någon arbets-ärett om
eller inte alltid efter objektiv rättsligavgörs bedömning, därtagare en par-
uppfattning aldrig kan avgörande, de vid avtals-ternas närensamtvara ens

tillfället omfattade mening. Därmed blir det frågayttersten gemensam en
för domstolen rättsligt kvalificera förhållandedet kan utläsasatt som ur

avtal och övriga omständigheter. Menparternas även parternasom upp-
fattning förhållandets rättsliga inte utslagsgivande, sigärnaturom anser
arbetsdomstolen kunna beakta deras uppfattning omständighetsom en
bland flera. Den subjektiva partsuppfattningen får betydelse denstörst när
arbetspresterande själv har efter fristående ställning. Omsträvatparten en

och då beställaren har försökt kringgå det tvingandeparterna snarast
arbetstagarbegreppet, domstolen benägen bort frånär avtalets formelatt se

utfornming. En sådan tillämpning kan betraktas följdriktig bak-motsom
grund syftet med tvingande arbetstagarbegrepp. Syftet såledesett ärav att
skydda den arbetspresterande har betraktats typisktparten, settsom som

beställaren arbetet.änsvagare av

När drar kring anställningsavtalet,gränserna det framför skiljealltärman
linjen uppdragsförhållandet upphov till svårigheter. Det skallmot som ger
alltså den utför arbetetavgöras arbetstagare eller själv-ärom som en en
ständig uppdragstagare. Praxis har fått omfattning på denna punkt,stor
och det har därför gjorts återkommande försök i lagmotiv och juridisk lit-

sammanfatta de omständigheter peka i den ellerteratur att som anses ena
den andra riktningen. Kriterierna talar för anställningsförhâllandeettsom

fö1jande.10då enligtanges
1 Den arbetspresterande har personligen utföra arbetet,parten att vare

sig detta i avtalet eller får förutsattsägs mellan parterna,anses vara

9 AD 1975 43, 1977 39, 1978 1979 12 och 155, 1980 108nr nr nr samtnr nr
1981 18 och 172.nr

10 Se sou 1975:1 691 ff., särskilt 722.t.ex. s. s.

-

- -
-

-



tillämpningsområde 75Medbestämmandelagens1994:141SOU

arbetet,utförthelt själveller såsjälvheltfaktisktharhan2 gott somrent
förfogandearbetskraft tillsinställerhaninnefattaråtagande3 hans att

hand,efteruppkommerarbetsuppgifterför som
varaktig karaktär,mellanförhållandet är4 parterna av mera

bety-någonarbeteliknandeutförasamtidigtförhindrad5 han är att av
förbuddirektpågår tillbakasig dettanågondelse åt ettvarearman,

krafter iellertiddå hanssåsomarbetsförhållandena,ieller bottnar
arbete,till någoträckerintepraktiken annat

direktivbestämdaunderkastadutförandebeträffande arbetets6 han är
utförande,för arbetetsgällersig detkontroll, sätteteller närmare vare

arbetsplatsen,arbetstiden eller
till-eller råvarorredskapmaskiner,användai arbetethar7 han somatt

handahålls honom motparten,av
exempelvis viddirekta utlägg,för sinaersättningfårhan3 resor,

delvis i fonnåtminstoneutgårarbetsprestationenförersättning9 av
garanterad lön samt

arbets-jämställd medhänseendesocialtekonomiskt ochi10 han är en

tagare.

kanuppdragsförhâllande säpekar riktningförhållanden iDe mot ettsom
eller således:omständigheternaangivnatill de justnegationenutgöragas

utförapersonligenskyldigintearbetspresterande är1 Den attparten
delviselleröverlåta arbetet heltkan påarbetet egetutan ansvar

någon annan,
delvis utföraellerheltnågonsittfaktisktlåterhan2 rent annanansvar

arbetet,
möjligen vissa be-viss ellertillbegränsatutföra arbeteåtagandet3 äratt

uppgifter,stämda

tillfälligförhållandet mellan4 är natur,parterna av
samtifrånhindrar honomarbetsförhållandenaavtalet ellervarken att5

betydelsenågonarbeteutföra liknandedigt annan,av
arbetetsinskränkningar följerdefrånsetthan bestämmer6 na-avsom

arbetsplats,arbetstid ochutförandeför arbetetssjälv sättet samttur
råvaror,ellermaskiner, redskapsinaanvändai arbetethan har7 att egna

utförande,vid arbetetsstå för utgiftersjälvhar8 han att
verksamhetensberoendeheltarbetsprestationenförvederlaget är9 av

resultat ochekonomiska

företagarejämställd medhänseendesocialtekonomiskt ochi10 han är en
verksamhetsgrenen.inom

-
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-
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Därtill kommer sådan omständighet den arbetspresterandeen attsom par-
för verksamheten har fåttten personligt tillstånd ellerett auktorisationen

någon myndighet eller har fått firma registrerad.av en

I de fall där gränsdragningen föranleder tvekan, torde det endast sällan
förekomma alla omständigheter pekar iatt riktning; i de svår-samma mest
bedömda fallen kan bilden helt splittrad.nästan Det blir naturligtvisvara
inte fråga lösa problemet enkeltattom omständigheattgenom summera

I stället får deterna. vägas varandra, varvid de kan ha inbördesmot olika
tyngd. Avvägningen sker inom för helhetsbedömningramen en parter-av

rättsliga relation. Den tvingande tillskrivsnas arbetstagarbenatur som
kan ligga justsägas i dessa förhållandengreppet rättsinstansema viktaratt

omständigheterna och bedömninggör rättsförhållandets utifrånen av natur
allmänt ekonomiskt och socialtett perspektiv, dvs. med hänsyn till om-

ständigheter ligger utanför själva avtalet.som

Avvägningen i sin bero flera olika faktorer.tur Man har sålundasynes av
utgå från delvis skilda bedömningar iatt olika branscher. I vissa branscher

kan det så, arbetsgivaren regelmässigtt.ex. beståratt med maskiner,vara
verktyg e.d., medan det i andra branscher kan vanligt denävenattvara som

anställd håller sigär med utrustning. Om den arbetspresterandeegen parten
använder sin utrustning, skulle det i förstnämnda branscher tala föregen ett
uppdragsförhållande. Men så behöver inte alls fallet i de sistnämndavara

Ävenbranscherna. det gällernär ersättningsformen förekommer stora va
riationer mellan olika yrkesområden. Möjligen har också räknaattman
med vissa förskjutningar arbetstagarbegreppet med hänsyn tillav sam-
hällsutvecklingen. Det har arbetstagarbegreppetsagts att successivt utvid

rättspraxis. Och i förarbetena till medbestämmandelagengas genom har
föredragande statsrådet uttalat avgörandet i tveksamma situationeratt skall
falla till förmån för bedömningen frågaut är anställningsförhålatt ettom

12lande.

Utan alltför mycket vadatt sades i det första delbetänkandet,upprepa som
kan följande de återgivnasägas kriterierna.om

I normalfallet måste det förutsättas arbetstagare personligenatt ären ar-
betsskyldig. Häri finns skiljelinje den självständigagentemot uppdrags-en

11 Se bl.a. 19767790 165 och AD 1935 57.prop. s. nr12 Prop. 1975fl6:105 Bilaga 1 309 och 324.s.

-
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har principiell helt eller delvis anlita medhjälparerätttagaren attsom en
Äveneller anställda. för arbetstagaren det dock tillräckligt hanäregna att

själv arbetar jämsides med någon och tillämpning arbets-annan, en av
tagarbegreppet förutsätter inte hela arbetsskyldigheten vilar på ho-att
nom.13

Arbetstagarbegreppet bygger på den tanken den presterandeatt parten
fortlöpande står till arbetsgivarens förfogande för det arbete som upp-
kommer eller tilldelas honom. Att arbetsskyldigheten inskränkt tillär en

fåtaleller uppgifter utesluter emellertid inte anställningsförhållanett ett
14de. Men kännetecken för uppdragsförhållandet det ellerett är att avser en

15möjligen flera väl avgränsade göromål.

Även rättsförhållandets varaktighet får betydelse vid bedömningen. Om
förhållande långvarigt, talar detta för anställning.är Enligtparternas en

förarbetena till medbestämmandelagen detta i själva verket centraltär ett
arbetstagarbegreppetJöinslag i Det dock tveksamt varaktighetensynes om

verkligen särskilt betydelsefull roll vid den prövning sker iges en som
17domstol.

ytterligareEtt kännetecken för anställningsförhållandet den arbets-är att
presterande förhindrad utföra liknandeär arbete betydenhetparten att av
åt någon Här det fråga uteslutaär fall där någon,närmast påattannan. om
den självständiga uppdragstagarens vis, uppdrag från olika bestältar emot
lare fâ dominerande bindning till någon dem. Kriterietutan att en mera av
får dock tillämpas med urskillning, och det naturligtvis fullt möjligtär att

arbetsgivare.och kan anställd hos fleraen samma person vara

Vid tillkomsten medbestämmandelagen fäste vikt vid fråganstorav man
den arbetspresterande underkastad direktiv ochpartenom motpartensvar

Även.19kontroll här det dock tveksamt domstolarna har gettsynes om om-

13 sou 1975:1 694 1976AD 64 och 1977samts. nr nr
14 Jämför möjligheten begränsa anställning till visst arbete med stöd §5att en av

anställningsskyddslagen.
15 1975AD 84,1977 1981nr18, 1983 nr168, 1987 21 1989och 39nr nr nr nr

RH 1985:59.samt
16 SOU 1975:1 723.s.
17 Jämför AD 1977 8 och 1979 155.nr nr
18 SOU 1975:1 723 1976AD 64 och 1977 98.samts. nr nr
19 SOU 1975:1 723.s.

-
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Om den utför arbetetständigheten tyngd lagstiftaren. ärsomsamma som
visserligen peka i riktningdirektiv kontroll, detunderkastad och motanses

fåttarbetstagarförhållande. omständigheten har knappast någonMenett
särställning i rättstillämpningen.

bestå redskap eller lokalerarbetsgivare normalt med de maskiner,tordeEn

sig någon maskinererfordras för arbetet. begagnarDen som av annanssom
företrädesvis uppfatta arbetstagare.skulle därmed Denattetc. som envara

sig vanligensjälvständiga uppdragstagaren däremot håller med redegna
skap.

pårelativt säkert kännetecken rättsför-Ersättningsformen kan ofta ettvara
någon delhållandet. Typiskt gäller arbetstagaren uppbär ersättsett att av
särskild ersättningeller motsvarande, och han fårningen fast lön attsom

Uppdragstagaren arbetar förför reskostnader och andra utlägg i arbetet. en
ersättning för både arbete och omkostnader.anbudssumma inkluderarsom

ersättningenpersonliga ersättning rörelsen. Attfår sinHan uttag urgenom
inte anställningsförhållande. Menprestationsbaserad utesluter dockär ett

arbetstagaren tillvid ackordsarbete det vanligt harär rättäven t.ex. att en
liknande.stilleståndsersätming ellerlägsta lön, en

allmän och sin utgångs-avslutande bedömningenDen är natur tarav mer
ekonomiska och sociala ställning. Vadpunkt iparternas prövas ärsom

arbetspresterande kan jämställas med arbetstagarehuruvida den parten en
häri inrymmerarbetstagarbegreppeteller inte. Det kanske kan sägas ettatt

får delvis sitt innehållcirkeldefinition. Arbetstagarbegreppetslags genom
arbetstagare. Förklaringenden presterande jämförs med justpartenatt en

refereradet rättsliga arbetstagarbegreppet har böra tilltorde ansettsattvara
eller ordfaktiskt rådande förhållandena arbetsmarknaden med andrade

kännetecknar arbetstagare.till allmän föreställning vad enom somen mer
bemärkelse skulle inte heller i tillräckligavtalstolkning i inskränktEn mera

avtalsvilli underläge justmån skydda den har näransettspart varasom
främsträttspraxis det aktuella kriteriet tillämpatskoren utformas. I har nu

kringgå tvingande arbetsrättsligaavtalet har innefattat försöknär ett att
utformning inte återspeglaravtalet fåttregler eller harnär somarmars en

relation.verkligaparternas

20 98, 1979 och 1987 21.AD 1977 155 nrnr nr
21 134.1978 1979 12 och 1982Se ADt.ex. nrnr nr

-

-

-



tillämpningsområdeSOU 1994:141 Medbeståmmandelagens 79

Vid sidan de behandlade gränsdragningsfrågoma, kan finnasdet skälav nu
peka på de skiljelinjer arbetstagarbegreppet.i övrigtatt som omger

anställningsförhållandenFrån får skilja olika former förtroendeman av
föreninguppdrag. utför sådantDen uppdrag i ornfatett t.ex.som en- -

inte begreppet arbetstagare, han utför sysslor normalttas av ens om som
förekommer i anställningsrelation. Rättsförhållandets karaktär kan docken

i vissasvårbedömd situationer.vara

slutligenDet skall delägarskap i den juridiska drinämnas att person som
verksamheten ibland kan utesluta anställningsförhållande. Denettver som

delägare i handelsbolag eller komplementär i kommanditbolagär ärett ett
endast undantag uppfatta arbetstagare hos bolaget. Del-attmera som som

i aktiebolag kan anställda hos bolaget. Situationen blir dockägare ett vara
tveksam vederbörande besitter aktieinnehav medger be-ett ettom som

verksamheten.stämmande inflytande över

6.2.2.3. Arbetstagarbegreppets betydelse inom

medbestämmandelagens område

Medbestämmandelagen innehåller regler hänförliga till den kollek-ärsom
tiva arbetsrätten. Arbetstagarbegreppet får därmed på detta område en av-
görande betydelse för frågan någon skall omfattas det kollektivaom av ar-
betsrättsliga eller inte.systemet

praktiskaDen följden arbetstagare i medbestärnmandelagensattav vara
vederbörandemening således kommer i åtnjutande föreningsrätär att av

Han har bl.a. delta i bildandet arbetstagarorganisationrättten. att av en
eller ansluta sig till befintlig organisation. Vidare kommer hanatt atten
omfattas de kollektivavtal hans fackliga organisation sluter.av som

Den fackliga organisationens förhandlingsrätt ocksåkommer gälla ho-att
medlem i organisationen. Sålunda har arbetstagarorganisanom som en

medlemmar24,tion påkalla förhandlingar i frågor ochdessrätt röratt som
den kan alltså utnyttjas beträffande den arbetstarätten är attsom anse som

22 Jämför 1985 28.AD nr
23 Jämför 1983 182,AD där arbetsdomstolen vid tillämpning anställnings-nr av

skyddslagen fann ägde ungefär tredjedel aktiernaatt en person som en av var ar-
betstagare. Domstolen hänvisade till vederbörande arbetade på grund avtalatt av
och fick månatlig ersättning.en

24 Se 10,12, 13 och 14 §§.t.ex.
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och i den medlem. Vidare gälleregenskapen arbetsgivarenär attgare som
har skyldighet medbestämmandeförhandling b1.a. frågoriatt taen upp som

viktigare förändringar eller anställningsförhållandena förarbets- denrör av
arbetstagare medlem fackligi avtalsslutande organisation. Omärsom en
den berörda arbetstagare i rättslig mening och medlem i denärpersonen
fackliga organisationen, kommer följaktligen skyldigheten medbestäm-att
mandeförhandla utlösas så viktigare förändringar honom.röratt snart

organisationenDen fackliga kan också använda sitt tolkningsföreträde en-
33-37 §§ förligt den arbetstagare och medlem i organisationen.ärsom

ocksåHan kommer underkastas reglerna fredsplikt och de övrigaatt om
bestämmelser sikte arbetstagare.tarsom

tillämpningenFör alla de angivna reglerna har alltså arbetstagarbeav nu
avgörande Ombetydelse. vederbörande inte kangreppet en anses vara ar-

betstagare eller jämställd uppdragstagare kommer reglerna huvudöver
inte bli aktuella för hans del.att

6.2.3. jämställda uppdragstagare

Medbestämmandelagen bygger på utvidgat arbetstagarbegrepp. Lagenett
gäller inte för denbara arbetstagare i civilrättslig mening,är ävenutansom
för den utför arbete åt och därvid anställd hos denneärsom annan men
har ställning väsentligen anställd.slagen av samma som en

angivnaDen kategorin vad tidigare har benämnts be-motsvararnu som
roende uppdragstagare. har alltsedan år 1945 omfattats lagstiftDessa av
ningen arbetsfred. enlighet praxisI med den gällande vidännuom som var
mitten 1940-talet föll de beroende uppdragstagama utanför begreppetav
arbetstagare. Lagstiftaren ansåg det emellertid angeläget intressekonatt
flikter på arbetsmarknaden i möjliga utsträckning viakunde lösasstörsta

förhandlingar och förlikningar. den bakgrunden ville inlemmaMot man
de beroende uppdragstagama i rådande förhandlingssystemet.detäven

Dessutom kunde de beroende uppdragstagama på hävda sina in-detta sätt

anställningsförmåner25vid uppgörelser lön och andratressen om

25 52.1945:88Prop. s.
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Som fall beroende uppdragstagare brukade vissa bensinstaett av man ange
tionsinnehavare. De driver visserligen bensinstationen i Sarntiregi.egen
digt kan de i högdock grad beroende oljebolagdet levererarvara av som
petroleumproduktema. Andra exempel symaskinsrepresentanter ochär

f0rdon.25andra merkantila mellanhänder, liksom skogskörare med egna

alltsåDet kan konstateras reglerna beroende uppdragstagare hadeatt om
sitt i den tidigare, relativt tolkningen arbetstagarbegrepsnävaursprung av

Rättsläget utvecklades dock ganska i riktning arbetstagar-pet. snart mot ett
begrepp omfattade betydligt fler kategorier arbetande. Diskussiosom av

korn därmed alltmer gälla frågan inte de aktuella yrkeskategoriattnen om
kommithade ingå i det civilrättsliga arbetstagarbegreppet ochattema om

inte den särskilda regeln för beroende uppdragstagare därmed överflövar
dig. Det kan dock frågeställningen väsentligen teoretisksägas att var av

Praktiskt det klart den arbetspresterande föll innatur. sett att partenvar
lagstiftningenunder frånhan teoretiska utgångspunkter betrak-oavsett om

tades arbetstagare eHer beroende uppdragstagare; lagstiftningensom som
Asikte på båda kategorierna. I rättspraxis underlät därför iblandtog man

frågan.ställning i den bakomliggande teoretiskataatt

förarbetena tillI medbestärrunandelagen det på i fråga intesattes nytt om
reglerna för beroende uppdragstagare kunde onödiga. Lä-utmönstras som

bedömdes dock alltjämt något oklart. Lagstiftaren valde därförget som
så för säkerhets skull behålla uttryckligsäga regel inne-att att en som
bar den lagstiftningen omfattade dem dittills gått under benäm-att nya som
ningen beroende uppdragstagare. Härigenom ville undvika varje riskman
för lagen skulle få inskränkt tillämpningsområde den tidigareatt ett änmer
lagstiftningen arbetsfred. Sålunda ansågs det alltjämt viktigtom attvara
lagstiftningen föreningsrätt, förhandlingsrätt och kollektivavtal fickom ett
vidsträckt tillämpningsområde. Det framhölls då särskilt bestämmelser-att

hade central betydelse för ordnade förhållanden arbetsmarknaden.enna
Rent lagtekniskt vidtogs dock den ändringen ordet beroende slopadesatt
i Motivet för den åtgärden ordet ansågs uttrycka föråldrattexten. att ettvar

på förhållandet mellan arbetsgivare ochsätt arbetstagare. Alltatt se en en
sedan tillkomsten medbestämrnandelagen brukar därför talaav man om

26 sou 1975:15. 726
27 Set.ex.AD1969nr3l.
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uppdragstagare lever dock kvar iäldre uttryckssättetjämställda Det
arbetskonflikt29. 2begränsning samhällsstöd vid §I1969 års lag avom

intaget beroende ställningtalas det nämligen denandra stycket enom som
till arbetsgivaren.väsentligen arbetstagareartsamma som enav

medbestämmandelagen innebär lagen skallgällande regeln iDen attnu
hänföras till det civilrättsliga arbetstagar-för dem inte kangälla även som

sådan ställning i förhållandeförutsättning de intarEnbegreppet. är att en
uppdragsförhållandet jämställuppdragsgivare de kansintill att trots anses

civilrättsliga bemärkelse. Jämförelsen skallarbetstagare i ordetsda med
alltså tillsamtliga omständigheter. Man harmed beaktandeske att seav

faktiska avtalstillämpningen tillavtal och deninnehållet i samtparternas
ställning.ekonomiskasociala ochparternas

till-uppdragstagaren skall betraktas arbetstagare vidjämställdaDen som
medbestämmandelagens regler. terminologiskt betyderlämpning Rentav

anställningsvillkor och anställnings-också sådana uttryckdetta att som
i fråga det uppdragsförhålmotsvarande tillämpningavtal skall omges en

uppdragstagaren blir det frågaaktuellt. den jämställdalande Förär omsom
för uppdraget och till själva uppdragsavtalet lagenstill villkoren näratt se

anledning till detta.bestämmelser ger

i skall gälla för den jäm-alla bestämmelser lagenTanken ärär att som en
varvid givetvis underförstås övriga förutsättuppdragstagare, detställd att

skall uppfyllda. innebär bl.a. deti lagbestämmelsema Dettaningar attvara
på förhållandet mellan uppdrags-träffas kollektivavtal med avseendekan

fredsplikt.uppdragsgivare avtalet upphov tilloch hans samt atttagaren ger
Även föreningsrätt gäller för i uppdragsavtalet. Dereglerna parternaom

arbetstagarsidans insyn i och inflytande arbetsgivagällerregler översom
likaledes tillämpliga. regler bygger dock påverksamhet Dessaärm.m.rens

organisation på de arbetspresterandes sida. Detta betyderdet finnsatt en
vidkommande han måste till-den jämställda uppdragstagarensalltså för att

pålenarbetstagarorganisation iorganisation, kravenhöra motsvararsomen
oklart i vad mån det särskilda undan-medbestämmandelagen. Det6 § är

konkurrenslagen 1993:20 blir tillämpligt på avtal dei 2 § rörtaget som

28 727 197576:l05 Bilaga 324SOU 1975:1 och ls. prop. s.
29 SFS 1969:93.
30 197576:105 Bilaga 325.1Prop. s.
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jämställda uppdragstagama. inte överenskommelserLagen gäller mellan

arbetsgivare och arbetstagare anställningsvillkor.lön eller andraom

vidare tilläggasDet kan rättsutvecklingen ha fortsatt i riktningatt synes
extensiv tolkning arbetstagarbegreppet. I rättsfallet ADmot en mer av

1985 57 har arbetsdomstolen till i frågaoch med det huvudöversattnr om
finns något för tillämpa regeln jämställda uppdrags-taget utrymme att om

Ännu 1980 har dock arbetsdomstolen i rättsfall rörde försältagare. ett som
jare i symaskinsbranschen utgått från regeln verkligen kan bli aktuell.att

1980 års rättsfall 1980I AD 24 ansåg domstolen dock uppdrags-attnr
inte hade ställning jämförbar med den tillkommertagarna en som var som

arbetstagare. fästeDomstolen då avseende vid säljarna gjorde sinaatten
inköp symaskiner i fast räkning från symaskinsföretaget och de i be-attav
tydande utsträckning sysslade med försäljning symaskiner. Detänannat av
ansågs inte heller i övrigt föreligga några sådana bindningar mellan parterna
eller någon beroende ställning innebar försäljama socialt eller ekoattsom
nomiskt allt måste jämställas med arbetstagare.trots

Rättsfallet från år 1985 har för kritik, ioch det har den juridiska lit-utsatts
antagits det alltjämt förekommer yrkeskategorier faller interaturen att som

uppdragstagare.under beteckningen jämställda Rättsfallet byggasynes
på uppfattning begreppet jämställd uppdragstagare har statiskatten om en

och extensiv tolkning arbetstagarbegreppet därmedyttergräns att en av
automatiskt krymper för bestämmelsen i §l andra stycket medutrymmet
bestämrnandelagen. har dock i andraDet sammanhang tänkbartansetts att

det aktuella begreppet tolkas alltmerkan extensivt och därigenomäven nu
franchising.32fånga in sådana samarbetsfonner Saken hart.ex.nya som

inte fått någon belysning i de årens rättspraxis, och rättslänärmare senaste
får därför betraktas oklart på denna punkt.get som

31 Se Sigeman,Tore Anmälan, 613 anför det aktuella uttalandet iatts. som
1985 års rättsfall har svagt rättskällevärde, Kent Källström i Löntagar-ett samt

70.rätt, s.
32 Se Sigeman,Tore Anmälan, och SOU 1987:17 183 ff.s.
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6.3. Arbetsgivarbegreppet

6.3.1. Allmänt

Enkelt uttryckt arbetsgivaren den till arbetstagaren iär är motpartsom an-
ställningsavtalet. Har väl konstaterat den arbetspresterandeatt partenman

arbetstagare i civilrättslig mening kan arbetsgivarenär att somse en ome
delbart identifieras i de enkla fallen. Saken blir dock kom-avsevärt mera
plicerad så i vissa situationer, både från rättsliga och bevismässigaän ut-
gångspunkter.

Arbetsdomstolen formulerathar saken så, arbetsgivaren den fysiskaäratt
eller juridiska träffat avtal med utförande arbeteperson som annan om av

föreliggersådana förhållandenunder anställningsförhållande Beatt ett
arbetsgivare bygger alltså på den lära rättssubjektivitetgreppet om som

tillämpas inom civilrätten. Om arbetstagaren anställd bolag,är ettav en
förening eller någon association juridisk alltsåärannan som en person, ses

juridiskaden arbetsgivare. Den fysiska står ba-personen som person som
bolagetkom e.d. inte arbetsgivare i vidare mån allmänna principerär än

s.k. blir tillämpliga, såsom vid försök kringgå tvingandeattom genomsyn
lag. I linje med det sagda ligger överlåtelse andelar i den juridiskaatt en av

inte arbetsgivarbyte; den juridiska hela tidenutgör ärettpersonen personen
arbetsgivare. intressegemenskapDen kan föreligga mellan olika jurisom
diska saknar också principiell betydelse för arbetsgivarbegreppet.personer
Den anställd i dotterföretag inom koncern har alltså justär dot-ettsom en
terföretaget arbetsgivare, inte moderföretaget eller något systerföretagsom
i Därmed gällerkoncernen. exempelvis medbestämmandelagens regleratt

arbetstagarinflytande endast kan gällande dotterföretagetgöras motom
företag.34den arbetsgivaren och inte övrigamotsom egna

emellertid tydligtDet anknytningen till det enskildaär anställningsavtaatt
let och till rättssubjektsläran inte medger fullständig förklaring be-en av

arbetsgivare enligt medbestännnandelagen. juridiskaI den litteragreppet
har det hävdats begreppet inom kollektiv arbetsrätt ärturen att snarast en

33 Se 1984AD 141. Målet gällde tillämpning anställningsskyddslagen,nr av men
uttalandet sikte på vad ansågs gälla inom arbetsrätten och den lagstifttog som
ning hör till detta område.som

34 Se vidare avsnitt 14.3.
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allmän beteckning syftar företagpå eller arbetsplats ochmera ettsom en
där.35den rörelse bedrivs Detta torde så långt riktigt medsom vara som

bestämmandelagen reglerar förhållandet mellan arbetsgivar- och arbets-
tagarintressen i vidsträckt bemärkelse. Rent rättsligt utpekas docken en
arbetsgivare har rättigheter och skyldigheter förenade med sanktionersom

kan utkrävas vid domstol. Det därmed klartytterst arbetsgivarenärsom att
alltid måste fysisk eller juridiskvara en person.

En frågan i vad mån rättssubjektär kan arbetsgivare i medettannan vara
bestärnmandelagens mening subjektet inte har någon anställd. I ti-trots att
digare praxis har frågan besvarats nekande. Enligt rättsfallet AD 1949 nr
12 det inte möjligt för aktiebolag anställda för räkningettvar utan att egen
sluta kollektivavtal. Målet gällde tillämpning §1 lagen kollektivav-av om
tal sådana avtal kunde träffas arbetsgivare eller för-attsom angav av en en
ening arbetsgivare. Arbetsdomstolen fann det ligga i sakensav natur, att
den i kollektivavtalet själv skulle den rörelsepart ellerutövasom var
verksamhet, vari anställning arbetare ifrågakommer, med andra ordav
själv vederbörande arbetare bliva bunden det enskildagentemot av an-
ställningsavtal, helt eller delvis regleras kollektivavtalet. Dom-som av
stolen fortsatte: Ett rättssubjekt fysisk eller juridisk ickeperson som
självt intager denna ställning till arbetarna, följaktligenär såsomatt anse
dessas arbetsgivare [...]. Det ansågs sakna betydelse aktiebolaget hadeatt
rådighet det bolag ett dotterbolagöver bedrev rörelsen. Domstolensom
har således direkt koppling mellan kollektivavtal ochsett enskilten an-
ställningsavtal. Hänvisningen till sakens natur torde möjligen få så för-
stås, endast den i det enskilda anställningsavtaletatt är får förfogapartsom

detta självöver eller via sin organisation ingå kollektivavtalgenom att
innehåll.inverkar på anställningsavtaletssom

Läget har emellertid förändrats eller i fall modifierats denvart genom se
rättsutvecklingen. Av framgårrättspraxis således rörelsenare att en ensam

idkare kan träffa bindande kollektivavtal. Arbetsdomstolen har i rättsfalett
let AD 1974 16 avtal kan ha verkan kollektivavtal,ansett att ettnr som

35 Boel Flodgren, Medbcstämmandet, 69.s.
36 Jämför Ronnie Eklund, Bolagisering, 128 ff., rättsfallet baraatts. som menar

gäller de kollektivavtalsbestänunelser hänför sig till förhållandet mellansom ar-
betsgivaren och arbetstagarna inte till bestämmelser avtalets löptid e.d.men om

relationen arbetsgivare-fackligrör organisation. Som Ronnie Eklund harsom an-
fört innebär rättsfallet dessutom den sluter kollektivavtal inte bara skallatt ettsom
ha anställda dessutom måste bedriva den aktuella rörelsen.utan
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och närförst ombetydelsebestämmelser fickvissahinder attutan av
till-under avtaletsföll inför arbeteanställde någonrörelseidkaren ett som

innehållsådanthadeavtaletbl.a.beaktadeslämpningsområde. Det ettatt
arbetstaträffats medhadedetkollektivavtal ochutmärker attett ensom

kollek-bundenarbetsgivareocksåKlart ärgarorganisation. ettär att aven
medlem idemingenanställda ärvisserligen harhantivavtal när avmen

för-bestämmelsergällerså fallorganisationen. Iavtalsslutandeden om
åtagandetMenorganisationen.förhållande tillhandlingsordning im.m.

arbetsgivahuvudregelinnebär därutöverorganisationen attgentemot som
alltsåsomför arbetstagarnavillkorkollektivavtalsenligatillämpaskallren

organisationen.37 kollek-liggerhärmedlinjeIimedlemskapsaknar att ett
imedlemmarsamtligainte upphörverkningarbindandetivavtals orgaom

löptid.33avtaletsanställning undersinnisationen slutar

växelver-påmån byggeri någonbegreppsbildningenDet kan sägas enatt
arbetsgivare ellerslutaskollektivavtal baraprincip kanIkan. enett av en

påorganisationfackligochsidanarbetsgivarorganisation på den enena
förhållandetanknytning tillmedfrågoravtaletVidare skallden andra. röra

23 § medbestäm-formi skriftligocharbetsgivare-arbetstagare upprättas

mandelagen39. innebära1974 16ADrättsfalletnämndaDet synesnrnyss
innehållavtaletsintryckarbetsgivarenågonbedömningen är tar avatt om

möjligtinte längreskulle såledesDet att-och är motpart. varavem som
arbetsgivarenågonsigoch för ärrättsfall först1949 års avgörai omsom

partsställnödvändigakollektivavtaletförbedöma dendärefteroch om
arbetsgivaresåledeskanföretagareför handen. Enningen är varaanses

ingåttgrunden han hardenomständigheterandraåtminstone jämte att
kollektivavtal.skulle kunnavad ettvarasom

behandling vid till-ingåendenågonfick inteArbetsgivarbegreppet mera
arbetsrättskommitinte heller Nyaochmedbestämmandelagen,komsten av

fårmedbestämmandelagengenomgångin frågan. Endjuparetén gick av
situationeri vissaåtminstonearbetsgivare ärvisa begreppetdock attanses

anställningsavtal.enskilti någotintevederbörandeuppfyllt äräven när part
kollektivavtal, torde sank-bundenensamföretagaremånIden är ettaven

kollektivavtaoch brotttillämpliga,i lagen blitionsbestämmelsema motett

37 46.1974AD nr
38 352.1975f76:105 Bilaga 1jämför1978 165,AD s.prop.nr
39 kollektivavtalslagen.gällande§ den tidigareJämför l i
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Ävenalltså upphov till skadestånd enligt 54 bestämmelsernalet kan ge
stridsåtgärder torde möjligen tillämpliga på den inte har någrasomom vara

föremålarbetstagare. Den omständigheten någon för åtgärd medäratt en
såledesfackligt syfte skulle honom ställningen arbetsgivare i dettaett ge av

hänseende. Bestämmelserna förhandlingsskyldighet i § och11om om
till information i 18 19 §§ råderoch förutsätter det kollektivav-rätt att ett

talsförhållande mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. En

ligt uttalanden i motiven skall dessa regler gälla den kollektivav-även om
medlemmarftalsbärande organisationen tillfalligtvis saknar

Arbetsgivarbegreppet har uppmärksammats i anslutning till 28 Häräven
regleras den situationen företag helt eller delvis övergår frånatt ett en ar-
betsgivare bunden kollektivavtal till arbetsgivare. Iär ettsom av en ny
sådana fall gäller avtalet i tillämpliga delar för arbetsgivaren, iden dennye
mån han inte redan bunden något kollektivavtal. juridiskaI denär annatav
litteraturen har det anförts skäl för bestämmelsen skall tillämpas ävenatt

personal.-den arbetsgivaren inte har någon anställdom nye

Beträffande begreppet arbetsgivare bör det vidare medbeattupprepas
förstämmandelagen gäller de jämställda uppdragstagama. speglingEn av

detta arbetsgivarbegreppet utvidgas mån.i motsvarande Vid till-är att en
lämpning medbestämmandelagen alltså beställaren räknaär attav som
arbetsgivare arbetspresterandeden jämställd uppdrags-ärpartenom en
tagare.

Som redan kan situationen i praktiken kompliceras också förhålantytts av
ligger bevismässigalanden på det det rättsliga planet. Ettänsom snarare

antal situationer, belyses i både rättspraxis och den juridiska litteratusom
de s.k. mellanmansfallen. Kännetecknande för dem inte baraär är attren,

i anställningsavtalet tredje inblandad. Detäven ärpartema utan en person
exempelvis frågakan entreprenader, där det arbetstagarnautövervara om

finns beställare önskar få utförtarbetet och åtarentreprenören som en som
sig uppdraget. Tvekan kan då ibland uppstå anställdaarbetstagarna ärom

ellerhos hos beställaren. Utgångspunkten tordeentreprenören attvara
arbetsgivare, han självständig fö-entreprenören är äratt anse som om en

40 Jämför Ronnie Eklund, Bolagisering, 130s.
41 1975762105Prop. Bilaga 352. Jämför 1978 165.1 ADs. nr
42 Ronnie Eklund, Bolagisering, 128 ff., jämför Eklund,Ronnie Kollektivavtalet.s.
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retagare.43 beställaren deBedömningen kan kanske bli utövaren annan om
ellersåsom leda och fördela arbetetcentrala arbets givarfunktionema, att att

lydnadsplikt.avkräva arbetstagarna en

uppstår vid uthyming arbetskraft,i någon mån liknande situationEn av en
tillsarmolikt blir vanligare i framtiden med hänsyn de utvidsituation som

199344. samband medmöjligheter gäller sedan den l juli Igade ut-som
arbetsgivarfunk-ofta situationer där de traditionellahyrning uppkommer

och inhyraren. Uthymingsföretadelas mellan uthyrningsföretagettionema
skall tjänstgöra, inhy-vilken inhyrare arbetstagarnahosavgörget mensom

den tid uthymingenhar i princip leda arbetet underatt varar.somraren
arbetstagarna skall anställdaTanken med konstruktionen dockär att vara

uthyraren.45hos

det i den juridiska litteraturen har fåttTill mellanmansfallen hör även som
moderbolagsanställningflöbenämningen Härmed arbetstagareattavses

lotter-inom koncern anställda hos moderbolaget arbetar hosär ettmenen
bolag.

anställer förmellanmansfall föreligger någonEtt närannat en person
vanligräkning. sådan situation i praktiken mycket ochEn ärannans

egentligen i samtliga fall där arbetsgivaren juridiskförekommer är en per-
någon fysisk företräder denanställningen sker person somson; genom

råda anställningen har skettjuridiska Ibland kan dock tvekanpersonen. om
för eller räkning. ligger i princip på mellanmarmenDet attegen annans

handlar.47 Om han själv anställd hosklargöra för räkning han ärvems
utgångspunkt anställningen sker förnågon det dock oftaär attannan, en

räkning.dennes

43 Se SOU 1987:17 185 härtill och till det följandebl.a. AD 1975 33 och samtnr s.
Olof KällströmBergqvist Lars Lunning, Medbestämmandelagen, 55 Kents.
iLöntagarrätt, Erland Olauson, Medbestämmandelagen, 1974, ochs. s.

44 uthyrning arbetskraft.Se lagen 1993:440 privat arbetsförmedling och avom
45 199091424.Prop.
46 Se Ronnie Eklund, Bolagisering.
47 1976 128. den 6a § anställningsskydds-Jämför i detta sammanhangnr nya

agen.

-

-
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arbetsgivareDet6.3.2. allmänna som

6.3.2.1. Staten

tillstatliga arbetsgivarbegreppet upphov delEtt studium det ger enav
traditionella civilrättsligasvårbedömda rättsfrågor. Beskriven iganska

juridisk enskilda myndigheternaenda De ägerär statentermer en person.
tillgångar, disponerar och förvaltar medel åtinte några statenutanegna

förvaltningsmyndigsådan. gäller affársverken lika välsåsom Detta som
hetema.48 Myndigheterna underordnade regeringen och har lydnads-är en

förhållandet.plikt i det

Regeringen delegerar antal uppgifter till myndigheternaett stort genom
rättsligt fonnen förordningar. Till det harinstruktioner harsettsom av som

arbetsrättsliga frågor. har dock fördedelegerats hör flertalet Kompetensen
företräds isådant arbetsgivare olikalats sätt att statenett som av organ

olika frågor.

fattas i vissa fall direkt regeringen. Enligtanställningsbeslut 11 kap.Ett av
§ regeringsforrnen gäller tjänster vid förvaltningsmyndighet till-9 att en

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Isätts av somav
innebär detta regeringen tillsätter de högsta befattningshavar-praktiken att

för statligt berördageneraldirektör verk, medan denettLex. som mynna,
anställningsmyndigheten, i övrigt för beslutet anställadigheten, attsvarar

till verksamheten. ligger också myndigheten handha dennågon Det att
uppkomna anställningen.

inomSynen på anställningsförhållandet statlig förvaltning har under senare
genomgått gradvis förskjutning. civilrättsli har vunnitår Ett synsätten

såtillvida anställningen grundad på avtal, låtinsteg ett attsom varaanses
sidamyndigheten på sin ingår avtalet fatta beslut inomatt ettgenom ramen

för sin myndighetsutövning. Därtill anställningsmyndigheten fåtthar en
uttalad roll arbetsgivare. Beslutanderätten och föransvaretsommer perso

nalpolitiken har i allt utsträckning decentraliserats till myndigheter,större

48 Se SOU 1985:40 123 1985:41 24 ff.och 19939477 21,t.ex. samts. s. prop. s.
där det myndighet i allmänhet del det odelbara rättssubsägs utgöratt en en av
jektet staten.

49 1973:90 397.Se bl.a. Några myndigheter i stället riksdagentemotprop. s. svarar
eller kyrkomötet. I fortsättningen talas för enkelhetens skull baragen om rege

ringen och dess myndigheter.

-

-

-

-

-
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något ha den fördelen personalpolitiken kan bättreattsom anses anpassas
till den enskilda verksamhetens förutsättningar och till de skilda miljöer

i.5°myndigheterna arbetar Och i propositionen med förslag tillsom
1994 års lag offentlig anställning det inte staten sådansägs ärattom som

arbetsgivare.51myndigheten lagtextenI talas inte längreärutan som om
arbetstagare hos staten, vilket fallet i 1976 års lag offentligvar om an-
ställning. §I 1 den gällande lagen används i stället uttryck visarav nu som
på anställning hos den särskilda myndigheten, anställning host.ex.en
myndigheterna under regeringen. Samma uttryckssätt används i lagen
1994:261 fullmaktsanställning och i anställningsförordningenom
1994:373.

sådant, funktionelltEtt arbetsgivarbegrepp kunde tidigt skönjas det gäl-när
ler anställningsskyddet. Enligt motiven till 1974 års lag anställnings-om
skydd omplaceringsskyldigheten enligt 7 § begränsad till anställnings-var

verksamhetsområde.myndighetens Saken behandlades också den dånär
gällande statstjänstemarmalagen anpassades tillännu den första lagen om

anställningsskydd. Föredragande statsrådet hur skulle bestäm-angav man
vilka tjänstemän kunde beröras uppsägning på grundma som av en av ar-

betsbrist. Enligt statsrådet skulle arbetsgivare i första hand densom anses
anställd.53statsmyndighet där tjänstemännen På liknande sättettvar anges

TurA-S54.turordningskretsama i det gällande kollektivavtalet, En turord
ningskrets består arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppav
gifter hos myndigheten på den där arbetsbristen finns.ort

Beträffande kollektivavtal och stridsåtgärder ordningen delvisär en annan.
På just de områdena har regeringen lagt arbetsgivarfunktionen på endaen
myndighet, Arbetsgivarverket, i stället för delegera kompetensen tillatt
varje enskild myndighet. Arbetsgivarverket har alltså att representera ar-
betsgivaren hela det statliga fältet. Den ordningenöver dockär att se en-
dast huvudregel, och det finns skäl återkomma till dess be-strax attsom en
gränsningar.

50 Se 198485:219 44 ff. och 199394:100 Bilaga s 15 AUt.ex. prop. s. samts.
199394:2y.

51 199394:65Prop. 120, jämför 30 1984852219även 44 ff. ochsamts. s. prop. s.
SOU 1992:60 126 ff.s.

52 Prop. 1973:129 121, 243.även s.
53 1974:174Prop. 53. Jämför beräkning anställningstid, 1973:129.s. om av prop.

235.s.
54 Kollektivavtalet turordningar för arbetstagare hos staten.om

-

-
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sluterkollektivavtal,statliga1976:1021§ förordningen2Enligt m.m.om
träfstöd däravvägnar. Medkollektivavtal påArbetsgivarverket statens

anställlöner ochramavtaletåterkommandeArbetsgivarverket detfar om
ningsvillkor55. medbepension,avtalockså centralasluterVerket t.ex.om

arbetsmiljö.56 Delegationen till Ar-anställningstrygghet ochstämrnande,
vid kollek-bindaverkethittills intebets har rätt att statengett

och Arbetsgivar-frågan,avgjortregeringen hardettivavtal. Ytterst är som
godkännande.regeringensförutsättningunderslutit avtalenverket har av

vissai vaddock på sär-ordningen utmönstrasDen vägär utomatt avser
beredningvidarbetstagarinflytandeavtaletavtal,skilda reget.ex. avom

ringsärenden.57 stiftssamhälochföreträdare förbeträffandeSe pastorat
199495:80.ligheter, prop.

i den månmyndigheterna,skall tillämpaskollektivavtalenbindandeDe av
omfattar. Detavtalensådana arbetenanställda isysselsätter någrade som

befo-arbetsgivarensanställningsmyndighetengivetdock inte utövarär att
Saken beslublivit fallet.så allt oftare harenligt avtalet,genheter även om

förordning.53 Ocksåsärskildtillkännagesregeringen ochtas engenomav
i avtalenarbetsgivare somibland pekakollektivavtalen kan ärut vem som

ArbetsgivarverketVanligen detpension.turordning och är somomom
befogenhe-lämnabrukar i sin haverketrollen,tilldelas den rätt attturmen

anställningsmyndighetema.tillvidaretema

också det samladeArbetsgivarverkethar närredanSom ansvaretnämnts
stridsåtellerbeslutar lockoutstridsåtgärder. Verketgällerdet annanom

staten.59hosgärd arbetstagaremot

Regeringenuppgifter blivit ändrade.ArbetsgivarverketsharHelt nyligen
till s.k.Arbetsgivarverketbeslutat omvandlatidigarehar redan att en upp-

1994 verketjuli harregeländringar den lochdragsmyndighet, pergenom
inStruktionÖO. för-ArbetsgivarverketEnligt instruktionenfått är enen ny

verketsarbetsgivarfrågor l §. Blandför statligavaltningsmyndighet upp-
arbetsgivarorganisation skall utföra förhandsomverketgifter nämns att

55 RALS.
56 sou 1992:100 22 ff.Jämför s.
57 SOU 1993:58 37199293:100 Bilaga 8 86 ff. ochProp. s.s.
58 arbetsgivarnyckel.1983:142 regeringensmedSe förordningen
59 3dockstatliga kollektivavtal,8 förordningen även§ m.m., seom
60 1994:272.SFS

-
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lingsarbete för statliga myndigheter företräda dem i arbetstvistersamt
3 §. Vad ligger i uppgiftennärmare arbetsgivarorganisationattsom vara

inte. Således verket intesägs arbetsgivarorganisationär enligt den defi-en
nition finns i 6 § medbestärnmandelagen. Den bestämmelsen omfattarsom
bara ideella föreningar där medlemskapet frivilligt. Arbetsgivarverketär är
däremot myndighet också enligt de reglema, och anslutningen kom-en nya

obligatoriskasannolikt förbli Medbestämmandelagenatt visserlimer är
subsidiär i förhållande till författningsbestämmelser,andra baragen men
de avvikande bestämmelserna finns i lag eller någon författom en annan

ning har meddelats med stöd lag 3 §.som av en

Arbetsgivarverket kommer fortsättningsvis träffaäven kollektivavtal föratt
och instruktionen innehåller uttrycklig hänvisningstaten, till 1976 årsen

förordning statliga kollektivavtal, Verket kan dock till övrigaom m.m.
myndigheter under kollektivavtalöz,regeringen delegera slutarätt atten en
möjlighet har funnits redan tidigare och har utnyttjats i allt högresom som
grad. Myndigheterna kan för övrigt tillföras sluta kollektivavtalrätten att
direkt från regeringen, exempelvis särskilt regeringsbeslut ellerettgenom

instruktion.53myndighetens Det vill alltså myndiggenom synas som om
heterna kommer inflytande destörre villkoratt ett över skall gällages som
för personalen. En övergripande tanke bakom ändringarna Arbets-mera av
givarverkets ställning och organisation för övrigt myndigheternaär skallatt
få bättre möjligheter hittills påverkaän verkets beslut. Verket skallatt där-
för ledas arbetsgivarkollegium med 120 ledamöter,ettav representesom

de olika myndigheterna 4 och §§ i7 instruktionen. På arbetsgivarkolrar
legiet faller bl.a.det besluta i förhandlingsfrågor och andraatt arbetsgivar-
politiska frågor principiell eller ekonomisk betydelsestörre 8 §.naturav

Det pågående förändringsarbetet inom statlig förvaltning inget visär
begränsat Äventill de formella kompetensreglema. innehållet i kollektiv-
avtalen har förändrats, och detta har inneburit närrnande till vadett som
gäller inom den privata delen arbetsmarknaden. Den statliga metodenav
för lönesättning på bort frånär detaljregleratväg till modellett system en
med individuellt differentierad lönesättning. Parterna har förhandlat fram

trygghetsavtal i styckenett med förhållandenastämmerstora överenssom

61 Se 199394:77 20 ff.prop. s.
62 3 § i förordningen.
63 Prop. 199293:100 Bilaga 8 88 jämför AU 19929340.s.

-
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inom privat sektor, och årsedan 1991 finns det pensionsavtal PA-91ett - -
ansluter till de pensionsavtal finns på den övriganärmare arbets-som som

marknaden. Numera gäller också särskilt kollektivavtal för affärsver-ett
ken, och det har därigenom blivit möjligt innehållet efter denatt anpassa
särskilda verksamhetsformen.

detTill anförda kommer del statligaden verksamheten har bolagi-att en av
under år. Här det klart arbetsgivarbegreppet bygger påärserats attsenare

den civilrättsliga läran rättssubjektivitet. De olika bolagen ochär vartom
arbetsgivare och har möjlighet ansluta sig tillett att attse som en en ar-

betsgivarorganisation i medbestärnmandelagens mening.

Vi befinner alltså i brytningstid det gäller den statliganäross en synen
arbetsgivaren. alltI utsträckning förs arbetsgivarfunktionenstörre tillöver
anställningsmyndigheten. Men i vissa avseenden kvarstår den tradimera
tionella uppfattningen sådan arbetsgivare för demäratt statenom som som

anställda vid myndigheterna. Utöver vad harär kompetensensagtssom om
sluta kollektivavtal finns det anledning peka på ytterligare områatt att ett

de, nämligen medinflytande i regeringskansliet. Det kommer be-ämnet att
utförligt i avsnitt 6.8. nedan. Redanröras här kan regeringsärensägas att

den förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarerör i princip ärsom
underkastade medbestämmandelagens för medinflytande. dåDet ärsystem
inte fråga särskilt förhållandet till arbetstagarna i regeringskansliet utanom

hela kollektivet statligt anställda. Den rådande ordningen byggerom av
därmed på enda arbetsgivare.äratt staten en

6.3.2.2. Icke-statliga arbetsgivare kan företrädassom av
Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket har sedan tidigare företrätt antal icke-statliga arbets-ett
givare i samband med tecknande kollektivavtal. Det har hittills skettav
med stöd ställföreträdarlagen. Lagen har tillämpningsområdeettav som

fastställa.54delvis svårt Kortfattat kan den innebäraär Arbets-sägasatt att
givarverket skall medverka arbets- och anställningsvillkorennär läggs fast
för arbetstagare visserligen inte statligt anställda ändå harärsom men som

64 Jämför Ds 1991:2 Förenklad ställföreträdarlag och 199394177 13.prop. s.

-

-

-
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anstäl1ningar.65 nämligen personalkostnade fallen harIstatligt reglerade
Bland debidrag frånmed hjälphelt eller delvis finansieratsdema staten.av

Stockholms inter-Svenska Institutet,arbetsgivarna finns Stiftelsenberörda

CollaboratingStiftelsen WHOSIPRI,fredsforskningsinstitutnationella
StifRiksutstälhmingar,Monitoring, StiftelsenInternational Drugcentre on

Svenska språknärrm-TekniskaStiftelsenNordiskatelsen museet,museet,
tillämpningsområde fal-lagenslantbruksakademien. InomSkogs- ochden,

inom svenskavissa tjänsterförsäkringskassomaockså de allmännaler samt

kyrkan.

i vadutgången år 1994,gälla vidStällföreträdarlagen upphör utomatt av
försäkringskassoma.65 Arbetsgivarverketvid de allmännatjänstemänavser

arbetsgivare haricke-statligaföreträda deskall dock alltfort kunna som
besluta lockoutkollektivavtal och för demträffauppdragit verket att om

stridsåtgärder.57eller andra

påalltså Arbetsgivarverkets kompetensordningen grundasEnligt den nya
Därmed kommer verketicke-statliga arbetsgivama.från deuppdragett

skallAvsikten verketställningen ombud.formellt ha utgöraär attettatt av
icke-statliga arbetsgivare välför dearbetsgivarorganisationcentral somen

statliga myndigtillsammans meduppdrag till verket, ochlämnajer att ett
Upp-verkets beslutandeinflytandede fåheter kommer överettatt organ.

stridsåtkollektivavtal och beslutaslutaskalldraget rätten attatt omavse
vill sigalltså de begagnaarbetsgivarna måsteicke-statligagärder. De om

förfogasjälvabistånd avhända sigArbetsgivarverkets överrätten attav
nivå,på centralkonflikträttenså måtto hållsstridsåtgärdema. I samman

avstå från lärrmakan alltsåstatliga arbetsgivarnade icke attnumeramen
för icke-statligafrivilligt deUppdragsförhållandetnågot uppdrag.verket är

Arbetsgivarverkets stadenligtockså i den meningen dearbetsgivarna att
halvårsskifte,hel- elleruppdragsförhållandet vidsig frånkan frigöra ettgar

månader.gäller varseltidvarvid det om sexen

65 vidställföreträdare för kommunförordningen 1976:1064Jämför dock l § om
myndigheteruppgifter på andra statligaläggervissa förhandlingar, änm.m. som

Arbetsgivarverket.
66 1994:297.SFS
67 Arbetsgivarverket.instruktionen för§ andra stycketl

-

-
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6.3.2.3. De allmänna försäkringskassorna

arbetsgivare.53Varje allmän försäkringskassa får uppfattas vissaIsom en
särskilda fall ligger dock arbetsgivarfunktionen på Riksförsäkringsverket.
Direktören vid kassan och de andra tjänstemän, beträffande vilka regering

föreskrivet det, tillsätts och entledigas Riksförsäkringsverket,en av som
styre1se.69Övrigadock har inhämta yttrande i saken från kassansatt ett

tjänstemän tillsätts och entledigas kassan. Enligt särskilt regerings-ettav
beslut 19den 1981november gäller 11-13, 18, 19 och 38 §§ medbeatt
stärnmandelagen skall tillämpas Riksförsäkringsverket beslutar i frågornär

förhållandet mellan arbetstagarerör hos allmän försäkringskassa ochsom
kassan. beslutetI vidare [d]en skyldighet åvilar arbetsgivarensägs att som
[enligt de nämnda bestämmelserna i medbestärmnandelagen] skall [...]
fullgöras riksförsäkringsverket arbetstagarorganisationgentemotav som
har medlem anställd hos allmän försäkringskassa.ärsom

Kollektivavtalen träffas på arbetsgivarsidan Arbetsgivarverketav gemen
försäkringskassoma,med företräds Försäkringskasseförbunsamt som av

det. Av allt döma kommer den ordningen bestå. Som redanatt nämntsatt
skall den upphävda ställföreträdarlagen alltjämt gälla anställnings- ochnär

försäkringskassa.avtalsvillkor fastställs för tjänstemän vid allmän

Kassomas anslutning till Försäkringskasseförbundet frivillig, ochär an-
slutningen sker i enlighet med förbundets stadgar. Förbundets medverkan
torde ha direkt stöd i medbestämrnandelagens regler arbetsgivarorgaom
nisations möjlighet binda medlemmarna vid kollektivavtal. Av andraatt
regler följder dock alltså sarnförhandlingar skall ske med Arbetsgivar-att
verket.

68 §l lagen offentlig anställning förordningen 1976:940 anställningom samt om
hos allmän försäkringskassa, jämför 18 §kap. 4 lagen 1962:381 allmän för-om
säkring.

69 18 kap. 13 § lagen allmän försäkring.om
70 Jämför 18 kap. 13 § tredje stycket lagen allmän försäkring attom som anger an-

ställnings- och arbetsvillkor för tjänstemän vid allmän försäkringskassa fastställas
under medverkan regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Iav som

199394:77 16 forutskickas ändrade föreskrifter fastställande villprop. s. om av
koren för de anställda vid försäkringskassoma.

71 KU199394:19 12s.

-
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6.3.2.4. Kommuner och landsting

arbetsgivarePå kommunala området blir eller landstinget idet kommunen

anställningsavtalet.sin partiegenskap av

Förhållandet arbetsgivare-arbetstagare6.4.

Medbestännnandelagen endast tillämplig i förhållandet mellan arbets-är
Frågor faller utanför denna relation såledesgivare och arbetstagare. ärsom

lagen. Härvidinte underkastade det arbetstagarintlytande regleras isom
offentliggäller inte i och för sig någon skillnad mellan privat och sektor.

dock klart begränsningen till arbetsgivar-arbetstagarrelationenDet är att
inom offentliga förvaltningen. kommerfår sin särskilda betydelse den Det

därför lämnas särskild beskrivning medbestärnmandelagens till-att en av
nedan.73avsnittlämplighet inom den offentliga sektorn i särskiltett

Lagstiftaren har åsyftat vidsträckt tillämpningsområde för medbestärnett
flertal därför hänförliga till förhållandet arbets-mandelagen. Ett ämnen är

givare-arbetstagare. anställningsvillkoren för enskilHit hör allt rörsom
preciserar arbetsuppgifda arbetstagare. kan fråga villkorDet vara om som

regleoch arbetstagarens åligganden, också föreskrifterterna men om som
Ävenandra anställningsförmåner. spörsmål kring anställninglön ochrar

föringående och hävande räknas till detta område, liksom påföljderens
brott anställningsavtalet.mot

Alla de frågor arbetsledning och arbetsförhållanden hör ocksåsom avser
till arbets givar-arbetstagarförhållandet. Detsamma gäller sådant som avser
ledningen arbetsgivarens verksamhet i dvs. vad brukar be-stort, somav

företagsledning. Som exempel utvidgning, inskränk-kan nämnasnämns
ning eller omlokalisering företagets eller myndighetens verksamhet, ny-av
anläggningar investeringar övrigt, verksamhets-eller i upptagande av nya

beslut fi-eller nedläggning någon del verksamheten samtav omgrenar av
inköp, försäljning, lagerhållning reklam inom förnansiering, och ettramen

företags affärsverksamhet.

72 Set.ex.AD1984nr141.
73 Avsnitt 6.8. nedan.
74 följande sou 1975:1 282 och 311 ff.Se härtill och 1111det samts. prop.

1975f76:105 Bilaga 209, 3261 247 ochs.
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Däremot räknas inte frågor arbetsgivarens privatekonomi ellerrörsom per-
sonliga förhållanden till medbestämmandelagens område. Gränsen mot ar-
betsgivarens privatekonomi aktualiseras bara arbetsgivaren ärom en en-
skild näringsidkare; juridisk har klart avgränsad förmögenen person en
het. Beträffande den enskilda näringsidkaren kan svårigheter uppstå, efter-

det inte finns någon klar mellan företagets ekonomiskagräns förhålsom
landen och arbetsgivarens personliga ekonomi. Enskilda beslutegen som

arbetsgivarens hushåll eller personligarör ekonomi i övrigt faller normalt
utanför lagens tillämpningsområde. Beslut omfattande eller lång-av mera
siktig betydelse kan dock räknas till förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare, de har återverkningar för företaget och dess verksamhet.om

6.5. Undantag vid ideell verksamhet och
verksamhet med opinionsbildandeett
ändamål

Bestämmelserna i 2 § medbestämrnandelagen, inte omfattar de arbets-som
förhållanden regleras lagen offentlig anställning, innebärsom av om att
ingen lagens regler blir tillämplig inom det undantagna området. Lagenav
grundar således ingen till förhandling eller informationrätt i de fallen, och
det inte heller möjligt träffaär kollektivavtal med verkningar enligt la-att
gen.75 Det sagda hindrar dock inte ändå lagens stödatt parternanu utan
träffar avtal arbetstagarinflytande, något för övrigt har skettett iom som

fall.antal Ett sådant avtal saknar dock kollektivavtaletsett verkningar.

motivenI till 2 § medbestämmandelagen det utanför densägs ävenatt
offentliga sektorn finns verksamheter, där mål och inriktning bestäms

nära.76former ligger den politiska demokratin Och i sådana fall skullesom
arbetstagarinflytande kunna kollidera med demokratiska intressen.ett Den

motsättningen har lagstiftaren alltså löst så arbetstagarnas infly-sätt att
intetande får sträcka sig till frågor på demokratisk Vidareavgörs väg.som

uttalades opinionsbildande verksamhet vid radio och televisionatt press,
aktualiserar intressen det nödvändigt medgör ytterligare avgräns-som en
ning tillämpningsområdet för medbestärnrnandelagen. Med lagstiftarensav

det sig också berättigatsynsätt begränsa arbetstagarnaster inflytandeatt

75 InU 197576:45 24.s.
76 1975762105Prop. Bilaga 1 196, 210, 328 528 och Bilaga 2 150.s. s.
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jämförlig verksamhet.ideell eller därmedarbetsgivaren bedrivernär en
2 § finns dock inte i bestäm-tolkningenvägledning förNågon närmare av

ställetstatsrådet anförde iFöredragandemelsens förarbeten. gräns-att en
för bestämrnelde allmänna grundernabakgrunddragning får ske mot av

till tillämpning från arbetsmark-litat lojalSannolikt har lagstiftaren ensen.
tvistefrågor får lösasuppkommandesida, ochnadspartemas rätts-genom

praxis.77

bör tillinnebörden bestämmelsen detfastställer denNär närmare avman
frånbestår två led. Ett undantag medhållas i minnet denbörjan att aven

viss ellerförutsätter dels verksamhetenbestämmandelagen är naturatt av
verksamhetens måldels aktuella fråganändamål, denhar visst attett avser

inriktning.eller

verksamhet religiös,alltsåundantagsgruppenförsta ärDen avser som av
uppräkningideellkonstnärlig eller Dennavetenskaplig, ärnatur.annan

verksamhetstyper fallerandra jämförbarauttömmande, ochdock inte även
bestämmelsen. denna deVad kärmetecknarin under är attsom grupp

politiska besluts-fattas ordning ligger degrundläggande besluten i en som
besluten kommer till i demovanligaste tordeDetformerna nära. attvara

demokratisk ordning den företagsdemodvs.ordning,kratisk änen annan
för bestämmelsens tillämpliginte nödvändigtdetkratiska, även synesom

sker.79 räkna deTill den undantagna harsåhet ävenattatt gruppen man
bostadsföretagengoallmännyttiga

kooperativt,omfattar verksamhet harundantagsgruppenandraDen som
ändamål. in-opinionsbildande I dennaellerpolitisktfackligt, annat grupp

vid radion och televisionen,vid tidningspressengår verksamheten samt
Även spåra kopplinghär kanjämförlig verksamhet.liksom man enannan
opinionsbildning betydelsedemokratin harför och dentill respekten som

isamband må finnas med reglernafungerande demokrati. Detför somen
inte motiveratryckfrihetsförordningen dock enligt rättspraxishar ansetts en

§ medbestämmandelavidsträckt tolkning undantagsregeln i 2särskilt av
paragrafenhar klart uttalaträttstillämpningeninom tvärtom attmangen;

77 63.sou 1982:60 s.
78 197576:105 Bilaga 1 329.Prop. s.
79 1984 143.Jämför AD nr
80 l97576:45 24InU s.
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to1kning.31skall restriktiv iDet bör sammanhanget också observeges en
lagen inte något föruttryck i detta sammanhang böratt attras ger man

opinionsbildning.skilja mellan politisk och Vid massmediaföretaarman
torde det dessutom så, den nyhetsförrnedlingen räk-ävenattgen vara rena

verksamhetopinionsbildandenas som

Lagbestämmelsen skall så förstås frågordet enbart omedelbartäratt som
verksamhetenshänger med faller utanför medbestäm-särart somsamman

mandelagens tillämpningsområde. Undantaget i första hand sikte på detar
frågor själva fastställandet mål och im-iktning. Men det gällerrörsom av

sådana beslut genomföra verksamheten omedelbart beroäven äratt som
den fastlagda målsättningen genomförandebeslut.ende s.k.av

fråga undandragen det företagsdemokratiskaEn inflytandetär ärsom en
politiska hålhiing.tidnings Detsamma fallet med beslutandrasynes vara

riktlinjer för tidnings opinionsbildande eller nyhetsförrnedlandeom en
linjeverksamhet, exempelvis fråga vilken tidningen skall driva ien om

nykterhetspolitiskt eller religiöst hänseende eller beslut lägga tonviktenatt
på lokal nyhetsbevakning eller särskild uppmärksamhet åt vissägnaatt en
aktuell miljöfråga. Och undantagsbestämmelsen kan aktualiseras också om

tidningsföretaget.34beslutet har betydande ekonomiska konsekvenser för

Innebörden bestämmelsen vidare de anställda hos politiskt partiär att ettav
i denna sin egenskapinte har inflytande partiets politik. Detsammaöver

förgäller arbetstagarna hos facklig organisation, näringslivsorganisaen en
tion eller någon intressesarnmanslutning. Religiösa eller kulturellaannan

institutionersammanslutningar eller inte skyldiga förhandlaär att artenom
den verksamhet de skall bedriva, dock under förutsättning valetattav som

mellan olika alternativ direkt beroende verksamhetens Företagär särart.av
inom radio eller television kan lägga fast inriktningen sin opin-press, av
ionsbildande verksamhet på medbestämmandelagen grundat medutan ett
inflytande för de anställda.

förtjänar dockDet medbestämmandelagen gäller fullt såatt utupprepas
beslutet någonting verksamhetens mål eller inrikming,rör änsnart annat

verksamheten har ideellt ändamål eller opinionsbildandeoavsett att ett ett

81 AD 1981 nr22 och 1990 22.nr
82 Jämför sou 1982:60 64.s.
83 AD 1981 22 och 1991 113, jämför Ds A 1984:4 75nr nr s.
84 AD 1981 22.nr
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syfte. Att arbetstagarna saknar inflytande dagstidnings politis-övert.ex. en
ka inriktning hindrar inte lagen skall tillämpas på beslut tid-röratt som
ningsföretagets ledning och verksamhet i övrigt.

Vid den praktiska tillämpningen 2 § medbestämmandelagen det fram-ärav
för allt tidningspressens område bestämmelsen har upphov tillgettsom
motsättningar, och fört långvariga förhandlingarhar medparterna ettom
bestämrnandeavtal. Flera tvister har arbetsdomstolen.prövats av

1981rättsfallet AD 22 hade tidningsföretaget förhandla enligtI utan attnr
medbestämmandelagen ändrat tidningens förstasida från ha varitatt en

annonssida till innehålla redaktionell och bilder.att textren
Arbetsdomstolen fann beslutet inte hade gällt tidningens mål ochatt
inriktning, varför undantagsbestämmelsen i 2 § tillämplig. Domstolenvar
upprätthöll krav på preciserat samband mellan beslutet tidningensochett
målsättning för opinionsbildning och nyhetsförmedling,att ettvara organ
och beslut redaktionell karaktär kunde inte dras frånundanett av
medinflytandet. Härtill kom det aktuella beslutet egentligen hadeatt
föregåtts bara ekonomiska överväganden.rentav

Två andra rättsfall på detta område gäller tillsättning tjänst redak-av som
tionschef respektive chefredaktör vid dagstidning. Frågan i båda målen har

huruvidavarit tillsättningsbesluten har fallit in under 2 § medbestämmande
lagen och därigenom varit undandragna arbetstagarinflytande enligt la-ett
gen.

rättsfallet AD 1990 22 hade företaget tillsatt tjänstenI redaktions-nr som
chef förhandla organisationenmed den fackliga på det sättutan att som

i ll § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen kom i det målet framanges
intetill beslutet hade något sådant samband med verksamhetens mål ochatt

inriktning det föll utanför lagens tillämpningsområde. Det ostridigtatt var
mellan beslutet inte i sig riktlinjerna för den opinionsbilparterna att angav

verksamheten.dande Den avgörande frågan blev därmed beslutet hadeom
betydelse för genomförande de riktlinjer förgällde verksamheett av som

Enligt domstolens bedömning utgjorde arbetsledandede uppgifter-ten. rent
dominerande inslag i arbetet, medan det opinionsbildande inslaget be-ettna

tecknades Medbestämmandeförhandlingar borde därför ha ägtsvagt.som
rum.

Arbetsdomstolen kom till resultat i rättsfallet AD 1991 113. Måmotsatt nr
gällde tidningsföretaglet hade två chefredaktören för ledare, de-ett som en

batt och kultur och förestod den allmänna redaktionen. Företageten som
hade tillsätt tjänsten chefredaktör för den allmänna redaktionen utansom
föregående förhandling. Domstolen ansåg tjänsten visserligen för-att var
enad med uppgifter hade betydelse för personalen, varför det fannsstorsom

naturligt fackligt intresse kunna inflytande enligt medbestäm-utövaett att
mandelagen. Chefredaktören hade emellertid centralt för för-ett attansvar
verkliga de mål och den inriktning ägarna hade fastställt för tidningen isom

opinionsbildandedess verksamhet, domstolenoch ansåg det skälet attav
tillsättningsbeslutet hörde till det undantagna området.

kan skillnadenMan mellan de båda sistnämnda fallen. Redaktions-notera
chefens arbete hade endast anknytning till opinionsbildningen; hanen svag

i allt väsentligt arbetsledare för personalen, och medbestämmandeettvar
vid tjänstetillsättningen ansågs då påkallat. Chefredaktören hade däremot

-
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till direkt uppgift verkställa och förverkliga opinionsbildandeatt ägamas
syfte med tidningen, och hans roll i detta sammanhang central. Tillsättvar
ningen ansågs därmed s.k. genomförandebeslut. Ytterst blir detettvara
alltså fråga bedömning från fall fall.till Sannolikt det dock så,ärom en att
undantagsregeln i 2 § förutsätter mycket anknytningnära mellan arbets-en

ändamålet.85uppgifterna och det opinionsbildande

Härutöver rättspraxis främstär ägnad belysa rättsläget för kooperativaatt
föreningar.

Av rättsfallet AD 1984 143 undantagsbestämmelsenframgår således inr att
2 § medbestämmandelagen omfattar beslut riktlinjer för kooperativom en
förenings verksamhet, besluten uteslutande grundas på övervägandenom

självarör samarbetet mellan medlemmarna i föreningen, förhållandet isom
övrigt mellan medlemmarna eller förhållandet mellan medlemmarna och
föreningen sådan. Det med andraär ord fråga riktlinjer oftasom om som
återfinns i föreningens stadgar. Men undantaget bör, enligt domstolen, gälla

beslut riktlinjeräven uteslutande grundas på tillämpningom som en av
kooperativa grundsatser eller på vad kan hänförligt tillsom annars anses en
kooperativ ideologi. Detsamma gäller med domstolens de genomfösynsätt
randebeslut har direkt samband med riktlinjerna. När beslutet däreettsom

grundas på företagsekonorniska överväganden gäller detmot omvända för-
hållandet. Undantagsbestämmelsen tillämpas inte enligt arbetsdomstolen

i fråga riktlinjer har till syfte på sikt förbättra lönsamhetenom attsom
rationaliseringsvinster eller på ökad affärsmäs-sättgenom annatgenom en

sig konkurrenskraft e.d. Vid komplexa beslut företer både koopemera som
rativa och affärsmässiga inslag får bedömningen ske med hänsyn till om-
ständigheterna i det särskilda fallet. Det avgörande får enligt den aktuella
domen bli beslutet huvudsakligen framstår hörande till det ellerom som ena
det andra beslutsområdet. Härvid har beakta både beslutets ochattman art
de bakomliggande övervägandena.

Som avslutning till detta avsnitt kan det bestämmelsen isägas 2 §en att
medbestämmandelagen alltså har viss koppling till grunderna för deten
demokratiska styrelseskicket. Särskilt det gäller opinionsbildandenär en
verksamhet sambandet den allmännaär med .tryckfriheten påtagligt. Just
frågan förhållandet mellan medbestämmande och tryckfrihet har vidom
flera tillfällen varit föremål för särskilda utredningar, dock föranleutan att
da några ändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Den kanske nog-

genomgången återfinns i departementspromemoriagrannaste från åren
1984, där tremannakommitté frågan.85redovisar sina överväganden ien
Enligt kommitténs uppfattning fanns det anledning framföra vissa kriatt
tiska synpunkter på utformningenav 2 § medbestämmandelagen. Det an-

85 Jämför konstitutionsutskottets uttalande i 197576 års lagstiftningsärende: [.
.tidningsföretagen själva ansvarig utgivare, chefredaktör och övrigautser.medarbetare skall tillse den fastställda målsättningen följes. KUattsom

19757 ly, bilaga 6 till InU 19757 6:45.
86 Ds A 1984:4, jämför AU 198586:1 8 ff.s.
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kring medbegränsdragningensiglagstiftaren hade tänktotydligt hursågs
fullständigbestämmelsen inteansåg ocksåKommitténstärnmandet. att var

medbestämmandevisserligenuteslötBestämmelseneller konsekvent. ett
frågor. Lik-kollektivavtal iocksåfrågor, liksomi vissaenligt lagen samma

lagens stödmedbestämmandeför avtalväl farms det utan menutrymme om
kollektivavtalets.37 Kommitpåmindestarkträttsverkningarmed omsom

Ändringama tillsyftadeändringar i 2vissaföreslog därförtén en mera
nämligenkommittén ansågproblemen;de hithörandenyanserad lösning av
därigeprincip,allt-eller-intet-betonadbyggde påbestämmelsenatt en

medan lagensmedbestäntmandetutanförfrågor helt föllvissa sys-attnom
modellförordadeKommitténövriga fall.tillämpligt ifullt ut entem var

skulleförhandlingssystemsittmedbestämmandelagen medinnebar attsom
arbets-genomförandebesluten,de s.k.till omfattautvidgas även attatt men

medbestämmandeavtalförhindrade slutaskullemarknadspartema attvara
beslutet.33egentligafatta dettidningsföretagetfrånhände rätten attsom

allt-eller-intet-modell.undvikaalltsåsådan modell gick detMed att enen
med gällandealdrig införlivaskom dock rätt.Förslaget att

Förhållandet mellan6.6.

medbestämmandelagen lagstiftningoch
avvikande reglermed

Inledning6.6.1.

med stöd lagInnehåller lag eller§ lyder:Medbestännnandelagens 3 av
lag, gälleravviker från dennaföreskriftförfattning särskildmeddelad som

prinuttryck för den vedertagnabl.a.föreskriften. Bestämmelsenden ger
lag.allmäncipen speciallag överatt tar enen

lagstiftning åt-ochmedbestärnmandelagenFörhållandet mellan gavannan
problem-svårbedömdaflera ganskainledningsvis upphov tillminstone

på alla punk-fullti rättslägetställningar, och inte dag kan utrettansesens
vissaimedbestärnmandelagendelade meningaralltjämtDet råderter. om
regellagstiftning ellerisituationer vika för bestämmelserskall omannan

87 DsA1984:4 74ff.s.
88 DsAl984:4s.84ff.
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tänkta tillämpas parallellt. liksom på andra områden,Här,ärsystemen att
gäller det ankommer på de rättstillämpande myndigheternaatt ytterst att

frågorde leder till tvist.avgöra som

lagstiftning6.6.2. Annan arbetsrättslig

När det gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen, får det bedömas klartsom
vissa procedurregler i anställningsskyddslagen och studieledighetslagenatt

medbestärnrnandelagens föreskrifter medbestärnrnandeför-övertar om
handling. Sålunda innehåller anställningsskyddslagen bestämmelser om
överläggning med den fackliga införorganisationen beslut rörett som en
enskild 30 §.arbetstagare Och enligt studieledighetslagen gäller att ar-
betsgivaren skall överläggningar fackligamed den organisationen,ta upp

blir aktuelltdet skjuta studieledigheten 5 §. Tilläggas kanatt attom upp
båda bestämmelserna dispositiva, varför det finns möjlighet för arbets-är
marknadens kollektivavtal de anpassningargöraparter att genom som an-

lärnpliga.39ses

Lika klart det vissa arbetsrättsliga lagbestänrmelser skall tillämpasär att
parallellt med medbestämrnandelagens regelverk. Som härexempel kan

styrelserepresentationslagen9° och bestämmelserna skydds-anges om
arbetsmiljölagen91.kommittéer 6i kap.

föreliggerPå vissa punkter alltjämt Sådock meningsskiljaktigheter. bl.a.är
fallet beträffande 5 § förtroendemannalagen. Enligt den bestämmelsen lig-

det arbetsgivaren föreöverlägga vissa beslut ändrade arbets-attger om
förhållanden eller arbetsvillkor för facklig förtroendeman. Förarbetenaen
till medbestämmandelagen tyda på skyldigheten mednärmast att attsynes
bestämmandeförhandla inte aktualiseras överläggning kan ske mednär

förtroendemannalagen.stöd uppfattningEn har dock förts framav annan
ställe i juridiskaden litteraturen. dåDet har anförts förhandlings-ett att

reglema i medbestämmandelagen skall tillämpas parallellt förtroenmed

89 Prop. 197576: 105 Bilaga 330.1 s.
90 Se styrelserepresentationslagen avsnitt 13.om
91 Se vidare beträffande förhållandet mellan arbetsmiljölagen och

medbestämmandelagen avsnitt 8.3.3.
92 197576: 105 Bilaga l 330, jämför Lars Lunning, Facklig förtroendeman,s.

s. .
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överläggning.demannalagens bestämmelse diskussions-Enom annan
punkt knyter till 39 § anställningsskyddslagen. olikaDär upptasan norrne
rade skadestånd för det fall arbetsgivaren sig eftervägrar rättaatt att en
dom, innebär uppsägning eller avskedande ogiltigförklarasatt ettsom en
eller tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare. Diskussionenatt en

sikte på den situationen innefattararbetsgivarens för-vägrantar att en
eningsrättskränkning. Enligt uppfattning 39 § anställningsskydds-ären
lagen exklusiv i den meningen arbetsgivaren inte åläggaskan skadeatt ett
stånd överstiger En mening går dock påut att ettsom normerna. arman
högre skadestånd kan fastställas, nämligen med stöd medbestämmandeav

Grundenlagen. för detta då arbetsgivaren har brutit den lagensär att mot
föreningsrätt.94regler om

6.6.3. Författningar offentliga anställningendenstyrsom

Regler med avvikande innehåll finns vidare i författningarde direktett som
eller indirekt den offentliga anställningen. Reglerna skildras inärmarestyr
avsnitt 6.8. nedan. Här kan blott 8 kap. 5 § och 11 kap. 9 §nänmas rege
ringsfoimen, kommunallagen, lagen offentlig anställning och förvaltom
ningslagen.

6.6.4. lagstiftningAnnan

Konkurrenssituationen kan emellertid också lagstiftning liggeravse som
utanför arbetsrättens område. Det inte minst i dessa fall svårlöstaär som
problem kan uppstå. motiven till medbestämmandelagenI uttalades mera
allmänt överenskommelser medbestämmanderätt och arbetstagarnasatt om

till förhandling inte rubbar förpliktelser åvilar företagen enligträtt som
lagstiftning. Som exempel på sådan lagstiftning departeannan angav

mentschefen byggnadslagstiftningen, miljöskyddslagstiftningen, konkur-

rensbegränsningslagstifmingen och näringsrättslig lagstiftning samtannan
skattelagstiftningen. ladesDet välja sådana former för medparterna att

93 Håkan Göransson, Förtroendemannalagen, 28.s.
94 I sistnämnda fråga kan det hänvisas till kommitténs första delbetänkande, 597s.

och 612
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bestämmandet arbetsgivaren fortfarande kunde bära det hanatt ansvar som
beslut.95hade enligt lag eller offentlig myndighets

Såväl lagrådet några ledamöter inrikesutskottet ansåg dock för-attsom av
hållandet mellan medbestämmandelagen och redan befintlig lagstiftning

oklart.96 Av det skälet tillsattes särskild inomarbetsgruppvar en rege
ringskansliet med uppgift granska förhållandet till framför allt aktieboatt

lagstiftning.lagslagen och associationsrättslig Saken uppmärk-arman
sammades också i samband med 1977 års ändringar i medbestämmandela

Ändringama innefattade markering medbeatt parternagen. en av genom
stämmandeavtal kan lämna beslutanderätten inom företaget till föreöver

organ.förträdare arbetstagarna eller till Det blev där-paltssammansatta
med aktuellt hur beslutanderätten förhöll sig till tvingande regleravgöraatt
i den associationsrättsliga lagstiftningen och vad där företags-sägssom om
ledningens i vissa situationer.ansvar

Redan vid tillkomsten medbestämmandelagen uttalade departements-av
chefen den associationsrättsliga lagstiftningen utgjorde slags föratt ett ram
medbestämmandet. I första hand torde medbestämmandet begränsas av
sådana regler skyddar tredje minoritet aktieägarna e.d.som man, en av
Däremot medbestämmandet gälla fullt reglerna sånär säga rörut attsynes
arbetsgivaren själv och där medbestämmande inte inkräktar någonett
utomståendes eller andra intressenters i tvingande lag skyddade rättigheter.
Således medbestämmandelagens regler förhandlingsskyldighet till-är om
lämpliga vid utseende den verkställande direktören i aktiebolagett trotsav

aktiebolagslagenÅoofrågan reglerad iäratt

Lagändringen år 1977 emellertid alltså anledning till ytterligare ställgav
ningstaganden från lagstiftarens sida. Sålunda det i exempelvis aktianges
ebolagslagen bolagets ledande funktionärer kan ådra sig deatt ansvar om
inte kontrollbalansräkning eller likviderar bolaget detupprättar nären egna

osv.1°1kapitalet understiger viss del aktiekapitalet Det kan då uppståen av

95 197576:105Prop. Bilaga 1 331.s.
96 fr.Se 197576:105 Bilaga 472 528 ff.1 och InU 197576:45 25 ff.samtprop. s. s.
97 Jämför 1977:2.Ds A
98 32 § andra stycket.
99 197576:105Prop. Bilaga 3311 jämför sou 1982:60 79ävens. s.
100 Se AD 1981 nr
101 13 kap. aktiebolagslagen.
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tvekan detta påverkas beslutanderätten enligt medbeatt ettom ansvar av
stämmandeavtal flyttatshar för arbetstagarna elleröver representanter
på ett partssammansatt organ.

Den antydda problematiken har gjort det nödvändigt med distinktionnu en
mellan själva beslutsfattandet verkställighetoch beslutet. Således kanen av
arbetsgivaren avhända sig fatta beslutet. arbetsgivarenMen måsterätten att
själv för verkställigheten. Tanken bakom denna uppdelning är attsvara ar-
betsgivaren skall kunna verkställighet, den leder till brottvägra motom
andra rättsliga förpliktelser. Det dock oklart exakt hur långt arbetsgivaär

möjligheter sig,sträcker och obefogad leder till skadeståndvägranrens en
för brott medbestämmandeavtalet. Någon skyldighet verkställa be-mot att
slut i strid tvingande lag finns helt klart inte. Och medbestärnrnanmot ett
deavtal hindrar inte arbetsgivaren iakttar exempelvis likvidations-denatt

aktiebolagslagenÅozskyldighet följer 13 kap.som av

Medbestärnmandelagen tillfördes också kompletterande skadestånds-en
regel i §57 andra stycket. fårArbetstagarorganisationen därmed försvara
den skada tillfogas arbetsgivaren företrädare för organiattsom genom en
sationen i förhållande till ställninghonom missbrukar sin ledamot i ettsom
särskilt avtal inrättat beslutsorgan eller i sådan ställning förfar grovtgenom
vårdslöst.

skallDet slutligen påpekas avvikande regler företrädehar framför medatt
bestämmandelagen bara i de fall där avvikelsen har karaktären specialav
lag på visst område. allmännaDe reglerna i skadeståndslagen uppfyllerett
inte detta krav, och de föranleder därför inte några inskränkningar i med
bestämmandelagens sanktionsregler.

6.7. Avvikande iregler kollektivavtal

Enligt 4 § första stycket medbestämmandelagen ogiltigtavtal i denär ett
mån det innebär rättighet eller skyldighet enligt lagen upphävsatt en en
eller inskränks. Av andra stycket i paragrafen framgår dock att parterna

kollektivavtal får från vissa bestämmelser i lagen.göra avsteggenom
Något förenklat frågadet de bestämmelser reglerarär de kollek-om som

102 1976772137Prop. 19, 99 och 108 sou 1982:60 82 ff.samts. s.
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medinflytande. Detillsärskildaorganisationemastivavtalsbärande rätt
och det-dock tvingande,förhandlingsrättföreskrifterna ärallmänna om

kollektivavtal.föreningsrätt ochgrundprincipemagäller omsamma

medi sambandbehandlaskommerdispositivitetFrågor att genom-om
lagen.103bestämmelse irespektivegången av

inomtillämplighetMedbestämmandelagens6.8.

offentliga sektornden

Inledning6.8.1.

förhållandevisfåttmedbestämmandelagenhartidigareSom ettangetts
Undantagsbeoffentliga sektorn.dentillämpningsområde inomvidsträckt

lagenrättsförhållanden regleras§ omfattar inte destämmelsen i 2 som av
verksamhedärigenomlagtekniskt kommeranställning.offentlig Rentom

bestämmelserna iområde underkastasinriktning på dettamål och atttens
arbetsgivare ochmellanförhållandetmedbestämrnandelagen, saken rörom

104arbetstagare.

dock påanställning vilaroffentligMedbestämmandelagen och lagen om
hän-måste begränsastill inflytandeoffentliganställdasdetanken rättatt av

har blivit föremål förGränsdragningenpolitiska demokratin.till densyn
frågeställhithörandelagstiftningsärenden, och dei fleraöverväganden

syftearbetsdomstolen. Itillfällen rättsligtnågrahar vidningarna prövats av
politiska demokratin har dessutomförhindra kränkningar den parter-att av

bl.a.kollektivavtal gällersärskildaområdet träffatstatligadet somna
Dessutomärenden hos riksdagen.regeringsärenden ochberedningen av

statliga delenmellan densärskilt huvudavtalgäller parternaett av ar-
stridsåtgärderundvikaåtar sigbetsmarknaden. I avtalet attparterna som

demokratin.politiskakränka denkan anses

103 också avsnitt 11.3.Se
104 anställning.offentligSe 42 § första stycket lagen om

-
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6.8.2. Bakgrund

Anställningsvillkoren för offentliga tjänstemän reglerades länge be-genom
stämmelser renodlat offentligrättsli karaktär. De statliga och kommuav g
nala tjänstemännen hade under denna tid mycket begränsade möjligheter
till inflytande arbetsförhållanden,sinaöver i fall till detvart om man ser
formella regelverket.

Bilden förändrades ganska i och med 1965 årsavsevärt reform på förhand
lingsrättens område. Genom och kommunaltjänstemannalagama in-stats-
fördes principiell avtalsfrihet för de offentliga arbetsgivarna och derasen

på tjänstemannasidan. Principen genomfördesmotparter dock inte fullt ut,
och lagarna kom innehålla förbud avtal i vissa särskiltatt angivna fråmot

Det kan därför lagstiftningen företeddesägas inslag såvälattgor. av
offentligrättslig privaträttslig natur.som

Statstjänstemannalagen med vissa undantag -tillämplig på anställvar
ningar med arbetsgivare och tjänstemanstaten arbetstagare. lsom en som
sådana anställningar gällde vad [var] bestämt i avtal. Men från densom
regeln fanns det alltså vissa undantag. Sålunda fick avtal inte träffas in-om
rättande eller indragning tjänst eller tjänsteorganisationens utform-av om
ning i övrigt. Avtalsförbudet gällde myndighetensäven arbetsuppgifter,
ledningen och fördelningen arbetet inom myndigheten, arbetstidens för-av
läggning eller till ledigheträtt sistaEttän undantag omfatsemester.annan
tade anställnings- eller arbetsvillkor behandlades i författning.som

kommunaltjänstemannalagenI fanns motsvarande reglering. Lagenen
ägde tillämpning på anställningar med kommun arbetsgivare ochen som

Äventjänsteman arbetstagare. för sådana anställningar gällde vaden som
bestämt i avtal. Och avtalsförbudet hade omfattningsom var samma som

den statliga sidan. Hänvisningen till andra författningar avsåg dock bara
regler tjänstetillsättning, disciplinär bestraffning eller anställningensom
upphörande.

Både och kommunaltjänstemannalagama innebarstats- avtalatt ett var
utan verkan till den del det stred förbudet.motsom

Avsikten med förbudet undan vissa inte lämpligenämnenatt tavar som
borde regleras i kollektivavtal. En begränsning i sluta avtalrätten att an-
sågs befogad hänsyn till den politiska demokratin till behovetvara av samt

särskilt för samhällsintressenavärnett och den enskildes rättssäkerhet.av

-

--

-

-

-



SOU 1994: 141 M edbestämmandelagens tillämpningsområde 109

Främst åsyftades frågor eller övervägande organisatoriskrent art, t.ex.av
förvad slags verksamhet det allmänna skulle bedriva och hur den verk-

samheten lämpligen borde handhas. Föredragande statsrådet anförde detatt
i princip borde ankomma på statsmakterna och kommunernas beslutande

sådana frågor oberoendeavgöra löntagarnas organisationer.attorgan av
Och det allmännas möjligheter hävda sin bestämmanderätt borde inteatt

beroende i vad mån dess förhandlingsorgan lyckades hålla frågornavara av
utanför avtalsreglering. Statsrådet pekade på samhällets intresseävenen av

självständig och oväldig kår förvaltningstjänstemän. Det intresseten av
borde enligt hans uppfattning föranleda slutsatsen frågor antagandeatt om
och entledigande statstjänstemän skulle regleras i offentligrättslig ordav
ning såledesoch träffa avtal därom. Mot bakgrundrätt denutan ordatt av
ning dittills hade gällt inom kommunerna skulle lagregleringen på detsom
området dock bara gälla tjänstetillsättningar, disciplinära åtgärder och vill

anställningsupphörande.105förkor en

Enligt lagförarbetena skulle avtalsförbudet inte hindra arbetsgivarenatt ge-
nomförde överläggningar med fackligade organisationema. Lagstiftaren

dock inte beredd införa några skyldigheter för arbetsgivaren i dettaattvar
hänseende; i stället överlämnades det myndigheterna själva iavgöraatt

påkalladmånvad överläggning i frågor föll in under avtalsför-en var som
budet. Föredragande statsrådet ansåg sig kunna utgå från myndigheternaatt
självmant skulle överläggningar i ärenden, där tjänstemännen ochta upp
deras organisationer hade grundade anspråk på få föra fram sinaatt syn
punkter och önskemål. Enligt statsrådet måste det ligga i de offentliga ar-
betsgivamas intresse initiativ till överläggning i väsentligaeget att ta mera
frågor den verksamhetloöoffentliga administrationens utformning ochom

Avtalsförbudet bestod fram till den januari1 1977 medbestämmandenär
anställning107lagen och 1976 års lag offentlig trädde i kraft. Förbudetom

inskränktes dock vid två tillfällen under den tid och kommunalstats-som
Årtjänstemannalagama gällde. 1970 fick träffa avtalrättparterna att om

förläggning arbetstiden. Och lagändring år 1973 inskränktesav genom en
det avtalsförbud gällde myndighetens arbetsuppgifter, ledningen ochsom
fördelningen arbetet inom myndigheten till ledigheträttenav samt annan

105 Prop. 1965:60 117 rr., 135, 143. Jämför 1975762105 Bilagaäven 2s. prop. s.
148.

106 Prop. 1965:60 121s.
107 SFS 1976:600.
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Eftermyndighetens verksamhet.avsåg endastförbudetän semester; nu
sluta avtal inte bararättslig möjlighetfarms det alltsålagändringama atten

arbetsmiljö, arbetar-i sådana frågoravlöningsförmåner ävenutan somom
principfrågori vissa rördeinformation och samverkanskydd, samt som

e.d.103personalutbildningförramarna

inflytande personalfick också ökatfackliga organisationernaDe överett
1974 årsexempel kanlagstiftning. Sompolitiken nämnas an-genom annan

förtroendemarmalagen.främjandelagen och Deställningsskyddslag, an-
myndigrepresentation i statligamöjligheter till deställda frck också vissa

styrelser.109hetemas

alltså, riksdagen har hela tiden betonatgenomfördesFlera reformer men
Sålunda har detför allmännas intressen.vikten skydd det ansettsett varaav

offentliga möjbegränsningar i de tjänstemännensofrånkomligt med vissa
110 förhålanställningsvillkor avtal. Dettapåverka sinaligheter att genom

förde villkor gällerhar uttalats, följdlande efter vadär, somen avsom
beslutarbetssätt. allmärmasinrättande och för deras Detmyndigheternas

själva.eller myndigheterna Viriksdagen eller regeringenskall fattas avav
intresse desamhällsmedlemmama harhar det påpekatsdare ett attatt av

riktigt och inverkan obe-funktionema fullgörsoffentliga sätt utanett av
hänsyn.111 utsträckning det dessutom så, verksamhetenhöriga I attstor var

författning,lag eller ochoffentliga myndigheterna styrdeshos de annanav
åt sidanförfattningsbestämmelsemamöjligtdet inte sättaatt genom av-var

arbetstagarsidan.tal med

kommunaltjänstemarmalagarna be-har ochVad ärstats-sagts omsom nu
andraställning just tjänstemän. Förtill de arbetstagare hadegränsat avsom

genomgående fått reglerasarbetstagare har anställningsvillkoren genom
föll utanförtiden ganska fåPå den statliga sidan blev det medavtal. som

1971 års kungörelsetillämpningsområde. Enligtstatstjänstemannalagens
princip allaskulle itjänstemarmaställning för arbetstagare hos statenom

och sedan tidigareanställas tjänstemän, dehosarbetstagare staten somsom

108 197576:105 2 149.BilagaProp. s.
109 inom statsförvaltningenforetagsnämnderSe bl.a. 1968 års kungörelse om m.m.

styrelsepersonalföreträdare i statlig myndighets1974 års kungörelseoch om
medvid sammanträde kommunaljämför 1972 års lag närvarorättsamt omm.m.

eller landstingskommunal nämnd.
110 1973:37InU s.
111 1975:22 100.Juu s.
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hade arbete skulle föras till anställning tjänsteman.överett annat en som
Undantag gällde bl.a. för dem sysselsattes i beredskaps- eller arkivar-som
bete. Inom kommunema landstingenoch situationen annorlunda, ochvar

ganska del arbetstagarna omfattades inte kommunaltjänstestoren av av
marmalagen. Bland gällde detta för omkring 300 000 medlemmar iannat
Svenska kommunalarbetareförbundet, alltså fick sina anställningsvillsom
kor bestämda avtalsvägen.

viktigasteDe avtalen träffades formeni kollektivavtal. När det gällde deav
statligt lönereglerade tjänsterna det Statens arbetsgivarverk tidigarevar
Statens avtalsverk företrädde arbetsgivaren. Vanligen gällde dock attsom
arbetsgivarverket slöt avtalen under förbehåll regeringens godkärmanom

riksdagen112.de, och i vissa fall krävdes beslut På arbetstagarsidanett av
uppträdde vanligen huvudorganisationema SACOSR, TCO-S och Stats-
anställdas förbund. På det kommunala området träffades de centralarent
avtalen mellan Svenska kommunförbundet respektive Landstingsförbundet
och de kommunanställdas huvudorganisationer. Avtalen hade i regel for-

rekommendationer inte blev omedelbart bindande för kommen av som en
eller landsting. Bindningen uppstod i och med den enskildaett attmun

kommunen eller det enskilda landstinget avtalet, och det inteantog var
ovanligt lokal nivå träffade kompletterande överenskom-att parterna
melser för avtalen till rådandede förhållandena.att anpassa

utgångspunkter6.8.3. Allmänna

I och med medbestämmandelagen och 1976 års lag offentlig anställom
ning avskaffades det avtalsförbud hade gällt sedan och kommustats-som
naltjänstemannalagama år 1965. Motivet till denna ändringantogs attvar
lagstiftaren i möjliga utsträckning ville åstadkommastörsta enhetliga regler

hela arbetsmarknaden. Kravet på inflytandeöver arbetsförhållandenaöver
ansågs ha förtyngd alla anställda, och de skäl bar medbesamma som upp
stämmandelagen utgjorde alltså motiv för avtalsfrihet på den offentli-även

arbetsmarknadenÅ 13delen I själva verket likställdheten mellanga av var
privat och offentligt anställda de bärande tankarna bakom 1976 årsen av
lag offentlig anställning. Härtill kom avtalsförbud riskeradeatt ettom att

112 Se 9 kap. §regeringsformen.ll
113 Prop. 197576:105 9s.
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avtalsområteoretisk, lagbestämd kundebli alltför stelbent; gräns göraen
114fall för vidsträckt i andra.det för i vissa ochsnävt

arbetsgivare hadeoffentliganställda och derasansågs deDet ettatt gemen
arbetsvillkofick ökat inflytandeintresse de anställda överettattsamt av

borde ökade inflytandet bygga påden privata sidan detOch liksomren.
särskilt på detFöredragande statsrådet pekadeförhandlingsrättens grund.

förvaltningen.förestod inom den offentliga Hanutvecklingsarbete som
borde karakteriserassammanhanget förändringsarbetetframhöll i det att av

ochfrån arbetsgivaren de anställda de-ansvarstagande samtgemensamtett
personalinflytandet skulle få reellorganisationer. Avsikten att envarras

rationaliseringama inte sågsdet ansågs nödvändigtinnebörd, och attvara
organisations- planeringsarbete rörde verk-isolerade från ochannat som

samheten.115

införa några särskilalltså, och lagstiftaren lät inteAvtalsförbudet slopades
förhandlingsrätt påfackliga organisationernasda regler begränsar desom

i fråföljer dock inte avtal tillåtna alladen offentliga sektorn. Härav äratt
får träffa avtal stridersåledes klart inteDet är motatt parterna somgor.

tvingande lagstifming.

förutsättningenockså på denReglerna arbetstagarinflytande bygger attom
demokratin inte fårpolitiska demokratin skall respekteras och sättasatt ur

har medavtal mellan på arbetsmarknaden. Detspel parternagenom genom
låtastrida vår vedertagna demokratiska ordningandra ord attansetts mot

omedelbart inflytandeoffentliganställda kollektivavtal fåde ettgenom mer
andra medbestämmer myndigheters verksamhet, vadbeslut, änöver som

får sådant den offentliga verk-borgare har. Avtalen därför inte somavse
frågorna skallmål, inriktning, omfattning eller kvalitet. De isamhetens

beslut i offentligrättslig ordning destället beredas och avgöras avgenom
myndigheterna.politiskt ansvariga eller på deras uppdragorganen av--

för offentliga beslut torde de bådeGemensamt dessa att envara avser
omfattmaximering och minimering verksamhetens kvalitet ochen av

ning.116

114 197576:105 Bilaga 153Prop. 2 s.
115 197576: 105 Bilaga 142, 146Prop. 2 s.
116 141 146, 150197576:105 10 och Bilaga 2 1,144,Prop. s.s. ..
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Vid tillkomsten 1976 års lag offentlig anställning utgick lagstiftarenav om
alltså från det ankommer på de politiska och påatt myndigheternaorganen

vilken verksamhetavgöra myndigheterna skall bedriva,att typ av som
exempelvis utbildning, socialvård, rättsvård eller godsbefordran. De har
också fastställa målen för myndigheternas verksamhet ochatt de ramar,
däri inbegripet skall finnas. Till det politiska beslutsom-resursramar, som
rådet hänförs också den utåtriktade delen myndigheternas verksamhet, iav
första hand vad brukar beteckningen myndighetsutövning. Medsom ges
borgarna skall alltså tillförsäkrade objektivitet och likformighet i sinavara
kontakter med myndighetema enligt de har fastställts i stats-normer som

ordning.117rättslig och förvaltningsrättslig Arbetstagaxinflytandet omfattar
inte heller sådant myndigheternas geografiska verksamhetsområdesom
eller bestämningen den personkrets på.118verksamheten inriktadärav som

En utgångspunkt de politiskaär förfogar omfattatt överannan organen
ningen myndigheternas verksamhet, sig detta sker beslutav vare genom

medelstilldelning, antal vårdplatser e.d. eller i någon form.om om annan
Till det politiska beslutsområdet hör också verksamhetens inriktning. Det
kan exempelvis fråga vilket slags forskning skall bedrivas vidvara om som

myndighet, huruvida institutionsbehandling eller uppsökande verksam-en
het med hemsamariter skall prioriteras inom den kommunala åldringsvår-
den eller daghemsavdelningamas sammansättning i fråga gruppinom om
delning.

Frågor verksamhetens kvalitet ligger också hos de politisktsom avser an-
svariga Det kan sig sådantröra hämtningsfrekvensen iorganen. om som
fråga hushållsavfall, lika väl läroplaner för skolan eller utbild-om som om

191ningskrav lärare.

När det gäller verksamhetens kvalitet kan saken dock ställa sig komplice
rad i så måtto det grundläggande beslutet har starka arbetsorganiävensom
satoriska inslag. Beslut gäller bemanning, personaltäthet e.d. har oftasom

direkt inverkan verksamhetens kvalitet får också betydelse fören men
arbetsförhållandena. Enligt föredragande statsrådet kan avtalsregleringen
då framstå befogad, inverkan på kvaliteten ringa betydelseärsom om av

117 Prop. 197576:105 Bilaga 2 151.s.
118 InU 197576:45 55.s.
119 Prop. 197576:105 Bilaga 2 151s.
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kunnaorganisationens intressefackligamed denjämförelse attvid aven
situation.12anställdasdepåverka

skalli principoffentliganställdas inflytandevarit dealltsåharAvsikten att
princii övrigt,arbetsmarknadenförgällerreglerpå de attbygga mensom
Somdemokratin.till den politiskakrävs hänsyndettavika,får när avpen

några särregler iinföraavstått frånlagstiftaren dockharredan attangetts
i ställetdemokratins företräde harpolitiskamedbestärnmandelagen. Den

därvidlag harlagstiftarenoch det kanpåskyddat sägasblivit sätt, attannat
olika vägar.använt tre

finnstvingande bestämmelserbeakta deharförstadetFör att somman
demokratins områdetillregler hörmedbestärmnandelagen. Deutanför som
arbetsmarknadensochförfattning,fastslagnautsträckningiär stor genom

reglerna.förfogaverkanbindandedå inte med överkanparter

endastmedbestämmandelagendäribegränsningandra liggerdetFör atten
vissa sioch arbetstagare. Iarbetsgivaremellani förhållandettillämpligär

arbetsgivar-beslut inte beröroffentligafattar dettuationer organet som
då inte arbets-uppträderoffentligaarbetstagarrelationen. Det organet som

grundläggande förutsättegenskap. Eni någongivare, utan armanagerar
arbets-och reglernasådana fall,tillämplighet saknas ilagensning för om

aktualitet.tagarinflytande saknar

hanterararbetsmarknadenslitat tilllagstiftarentredje harFör det parteratt
inte kränker denansvarsfulltpåavtalsrättenoch sättförhandlings- ett som

arbetsmarknadspar-redan härdemokratin. Och det kanpolitiska nämnas att
de hithörandebehandlarkollektivavtalslutit fleraharverkligentema som

121frågeställningarna.

minorilagens tillkomst. Enoomtvistad vidintemetodenanvändaDen var
skulle behål-avtalsförbudetsålundaförordadeinrikesutskottetinom atttet
innehållai fall skullelagstiftningenansågledamöterNågralas. vartatt en

området och 2 §avtalsbaraför detmarkeradebestämmelse gränsen attsom
offentligaavseende; denutvidgas i dettamedbestärnmandelagen borde

120 152.197576:105 Bilaga 2Prop. s.
121 6.8.6. nedan.avsnittSe vidare

° 
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verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet kunde uttryckligen
tillämpningsområdelzzföras undan från lagens

Frågan har härefter kommit i riksdagsarbetet vid återkommandeäven upp
tillfällen, och under hösten 1981 begärdes utredning i syfte skapaatten en
klarare gränsdragning i förhandlingsfrågoma på de landstings- och pri

områdena.123märkommunala Efter regeringsskiftet år 1982 beslutades
dock i första hand borde möjligheterna lösa gränsdragprövaatt attman

inte.124ningsproblemen avtal, och utredningen slutfördes därmedgenom
Under riksmötet 198485 anförde några riksdagens ledamöter iav en mo
tion det principiellt felaktigt frågor rörde gränsdragningenatt attvar som
mellan förhandlingsrätt och politisk demokrati skulle avtalavgöras genom
mellan arbetsmarknadens Oklarheten i fråga ansågsgränsernaparter. om

125också medföra risker för ineffektivitet och byråkrati i beslutsfattandet.

En majoritet inom arbetsmarknadsutskottet ansåg det inte hade kommitatt
125fram några motiverade ändrat ställningstagande.argument ettnya som

Frågan har sedan ånyo förts på tal och då med resultat.samma

6.8.4. Tvingande lagstiftning

6.8.4.1. Inledning

Enligt 3 § medbestämrnandelagen skall föreskrifter i lag gälla fram-arman
för reglerna i medbestämmandelagen. Detsamma gäller de avvikandenär
föreskrifterna finns i någon form författning, denna har medannan av om
delats med stöd lag.av en

Bestämmelsen i 3 § medbestämmandelagen gäller för hela arbetsmarkna
den, har fått särskild betydelse inom den offentliga sektorn. fårHärmen en
bestämmelsen till följd arbetsmarknadens inte kan träffa avtalatt parter

strider den offentligrättsliga lagstiftningen eller administratimot motsom
föreskrifter utgår från lagreglering.va som en

122 InU 197576:45 57s.
123 AU 198182:4.
124 AU 198384:5.
125 Mot. 2715, jämför 330 och 2227.även mot.
126 AU 198586:1 21, 38.s.
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Regeringsformen6.8.4.2.

regleras i kollektiv-för vad kanvill söka den vidasteOm somramenman
i första hand beaktaoffentliga området, har sålundaavtal på det att reman

regler-finns de fundamentalaoch grunderna för denna. Härgeringsfonnen
den kommunala självstyreldemokratin, statsskicket,den politiskana om

de uppgifteroffentliga maktutövningenfördelningen den samt somavsen,
angivna frågorna fallerdomstolar och myndigheter. Att deligger på nu

Regerings-inflytande knappast belysasutanför behöver närmare.parternas
reglerinnehåller emellertid andra begränsarformen även parternassom

grunderna för kommunernasträffa avtal. bl.a.möjligheter Det attatt anges
skall bestämmas i lag, och detsammaorganisation och verksamhetsforrner

skyldigheterbefogenheter i övrigt och derasgäller kommunemas omom
bestämmelser de statliinnehåller regeringsforrnen5 §. Därtill8 kap. om

tillsättningen statlig tjänst skallställning. Vidtjänstemärmens av-av enga
såsom förtjänst och skicklighet,vid sakliga grunder,seende fästas endast

medborgareförbehållna den svensk 11 kap.och vissa tjänster ärär som
de ordinarie domamas ställning 11 kap.§. Flera bestämmelser reglerar9

huvud gäller de gnmdläggande§§ 12 kap. 8 §, och1 och 5 över attsamt
i lag.statstjänstemärmens rättsställning skall meddelasbestämmelserna om

något avtal saknarfrågor regleras påOm sådana sättannat t.ex. genom
verkan.regleringen alltså bindande

6.8.4.3. Kommunallagen

Inledning

lagstiftning finns också i kommunallagen 1991:900. DärTvingande

landstingens allmänna befogenheter och derasochregleras kommunemas

kompetensfördelning skall mellanliksom den gällabeslutanderätt, som
Även innebär inskränkningar ikommunala de reglernaolika parter-organ.

reglera avtal.möjligheter verksamhetenatt genomnas

får och landsting själva haEnligt 2 kap. l § kommunallagen kommuner

anknytningallmänt intresse har tillhand sådana angelägenheter somom av
område eller deras medlemmar och inteeller landstingetskommunens som

landsting ellerhandhas enbart kommun,skall ett annatstaten, annanav en
ligger i första handkommunala frågor hosnågon Beslutanderätten iarman.

principiärendenfullmäktige. Sålunda fullmäktigehar äravgöraatt som av
eller landstingetför kommunenell beskaffenhet eller viktstörreannars av

-

-

-
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3 kap. 9 §. Det b1.a. frågaär mål och riktlinjer för verksamheten, bud-om
skatt och andra viktiga ekonomiska frågorget, nämndernas organisasamt

tion och verksarnhetsformer. Fullmäktige har delegerarätt vissa ärendenatt
eller ärenden till nämnd 3 kap. 10 §. Nämndemas uppgiftgrupper av en

därutöver beslutaär i frågor förvaltningenatt ellerrör särskilt harsom som
uppdragits dem författning 3 kap. 13 §. På nämndemagenom en an-
kommer också bereda fullmäktiges ärendenatt och för verkstälatt svara
ligheten Ävende beslut fullmäktige har fattat. kommunstyrelsenav som
deltar i beredningen fullmäktiges ärenden, och styrelsen har alltidav rätt

sig till fullmäktige 5 kap. 28att yttra §.

Grunddragen i den kommunala kompetensen och beslutsprocessen faller
alltså den kommunalrättsliga regleringen utanför det avtalsbaragenom
området. I övrigt gäller självfallet medbestärnmandelagensatt ärsystem
tillämpligt hos kommuner och landsting.

Rättspraxis

Frågan hur medbestämmandet skall in i den kommunala beslutspropassas
har flera gånger kommit till bedömning i arbetsdomstolen.cessen Där-upp

vid har domstolen funnit fackliga förhandlingar skall ledatt i be-utgöra ett
redningen de ärenden fattas politiskt varvid det lämpav ettsom av organ,

har förhandlingarnagaste sker på den nivåansetts däratt underlagvara
för det politiska beslutsorganet arbetas fram. Det politiska dock iärorganet
princip fritt i sitt beslutsfattande, och förhandlingsöverenskommelseen

sker med det beredande kan huvud inte binda fullmäktisom överorganet
kommunstyrelsen e.d. Inte heller finns det någon skyldighetge, förorgan.

arbetsgivaren förhandlingar det bliratt ta aktuellt med be-upp nya om ett
slut avviker från överenskommelse, såvida inte beslutetsom grundar sigen

material inte har ingåttett inytt underlaget för förhandlingarna.som
Fullmäktige och styrelsen har därmed relativt vid möjlighet fattaatt etten
beslut förhandlingar nytt.127behöverutan påatt Vid kom-tas upp mera
plexa beredningar, där förberedelsearbetet sker i olika blir det oftaorgan,
aktuellt med flera eller fortlöpande förhandlingar, förhandlingarna kanmen
i de skedena ofta koncentreras kring särskilda frågor, prutningarsenare

sker i underordnade beredande förslag Ett sådantsom organs osv. mera

127 AD 1978 ss och 1980 34. Se vidare avsnitt 8.2.3.6.nr nr

-
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budgetberedningen.123vidaktuelltbliförfarande tordeomfattande t.ex.
svåsärskildaföranledafrågorandravissaliksomBudgetberedningen kan

inofta kommerpolitiskställningstagandensåtillvida naturrigheter avsom
intelagenarbetsdomstolenEnligt utrymmeberedningen.underredan ger

och detmedbestämmande,tilli arbetstagarnasbegränsningar rättnågraför
berednings-medövervägandenpolitiska vävsförhållandet renasammanatt

sfären.129politiskadenutvidgaintesåledesuppgifter kan

nämnderioch närvarorättPartssammansatta organ

detillerkännsreglermedbestämmandelagensföljervadUtöver an-avsom
kommugrunddirekt påmedinflytandeformerytterligaretvåställda avav

nämnder. Detioch närvarorättnämligennallagen, partssarmnansatta organ
särskildavid dessaframställningenuppehålla ty-någotskälfinnaskan att

mellangränsdragningenbelyserväldemedinflytande, eftersom ar-per av
beslutsornrådet.politiskadetbetstagarinflytandet och

medbestäm-träffararbetsmarknadspartemamedgerKommunallagen att
nämndskan inomDessamandeavtal partssammansatta enorganorgan.om

verkställighetochförvaltningberedning,förverksamhetsområde svara
formerdessagällerdetkommunallagen. Men när§ ävenkap. 1 17 avst.

införa begräns-erforderligtdetlagstiftarenharmedinflytande attansett
demokratin. Detkommunala partssammansattatill denningar hänsynav

kommunenmellanförhållandetärendenhandläggafår bara rörorganet som
st.. In-§ 27 kap. 1anställdadessocharbetsgivarelandstingeteller som

område, ochpersonalpolitikenstillandra ord begränsatmedflytandet är
medbestämmande§enligt 1påskall skegränsdragningen sätt somsamma

arbetsgivar-arbetstatillområdeden lagensinskränkerlagen, ävensom
inte fårgarrelationen.13O detVidare stadgas organetpartssammansattaatt

omfattning ellerinriktning,mål,verksamhetensfrågoravgöra avsersom
besluts-denendastdocktorde det2 § 1 st.. Härkvalitet 7 kap. renavara
behand-detundandragen organetsbefogenheten partssammansattaärsom

något hinderfinnasinte yttskulle såledesling; det organetmot att avger
natur.131 Slutligen detärpolitiskfrågorberederrande eller sättannat av

128 och 93.1980 34AD nr
129 kan räk-vad1251981jämför ADoch 19821980 34 ävenAD somomnrnrnr

dokument.politisktettnas som
130 avsnitt 6.8.3.Jämför ovan.
131 119.Sten Losman,Ulf Lindquist s.
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obehörigt ärendenpartssarnmansatta myndigavgöraorganet att som avser
hetsutövning någon enskild 7 §kap. 2 2 st.. Sådana ärendenmot synes
ofta falla utanför arbetsgivar-arbetstagarrelationen, och det partssamman

därmed förhindrat alls befattaär sig med dem.satta organet att

ungefärMed begränsningar gäller företrädare för de anställdaattsamma
får vidnärvara sammanträde med andra nämnder kommunstyrelsen,än
revisionsnärrmder, förtroendenärrmder, valnämnder och överförrnyndar-

§.132nämnder 7 kap. 8

I liggernärvarorätten personalföreträdama har delta i nämndensatt rätt att
sammanträden och sig vid överläggning inom nämnden. Däremot haryttra
de inte förslagsrätt eller delta irätt omröstning eller få sin meningatt att

protokollet.133antecknad till Närvarorätten endast nämnds be-avser en
handling ärenden förhållandet arbetsgivare-arbetstagare,rörav som om
inte nämnden beslutar något i det särskilda fallet 7 kap. 9 §.annatom
Även här bör avgränsningen ske med ledning de principer har ut-av som

område.134vecklats på medbestärmnandelagens Från undan-närvarorätten
också handläggning ärenden myndighetsutövningtas nå-av motsom avser
enskild, dock inte ärendet obestämdnär kretsrör enskilda 7 kap.gon en av

10 §. Det finns inte heller någon nämndennärvarorätt behandlarnär mera
interna arbets där kommunen eller landstinget skall uppträda

till de anställda vid förhandling eller i tvist;motpartsom en en en annan
ordning skulle innebära arbetstagarsidan fick insyn i och kanskeatt
kunde påverka ståndpunkt och uppträdande i intresse ellermotpartens en
rättstvist. Arbetstagamas företrädare kan således inte anspråk pågöra när-

handläggningennär sådana förhandlingämnen med arbets-varo avser som
tagarorganisation, uppsägning kollektivavtal e.d.av

132 Vissa kommuner tillämpar organisation bygger på uppdelningnumera en som en
mellan beställar- och utföra-funktionen, något har upphov till tvekangettsom om
personalföreuädarna har till i beställarnärrmdema.rätt närvaro Kammarrätten i
Jönköping har i dom den 9 november 1992 funnit sådan föreligger,rätten att en
mål 1587-1992. Regeringsrätten beslutade den 17 juni 1993 inte månr att ta upp
let till prövning, mål 5724-1992. En nyligen genomförd lagändring innebärnr
dock personalföreträdarna inte skall ha vidatt rätt handläggning inärvaraatt en
nämnd ärenden beställning eller upphandling tjänsterochav som avser av varor
7 kap. 10 § kommunallagen, också 199394:l88 66.se prop. s.133 1984852200Prop. 16, 31.s.

134 Prop. 198485:20O 22, 29.s.
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relativt in-föregicksmedbestämmandeKommunallagens regler av enom
denarbetstagarinflytandet ochmellandiskussiongående gränserna po-om

demokratin.135 till de uttalandenanslötDiskussionenlitiska nära som
1976 års lagochmedbestärnmandelagenförarbetena tillskedde under om

136 särskilda kommuför deanställning. Avsiktenoffentlig gränsernaär att
vid arbets-påmedbestärrunandefonnema skall drasnala sätt somsamma

föreligger såskillnadmedbestämrnandelagen. Enenligttagarinflytandet
behörighet ochför detillvida gränserna partssamrnansatta organenssom

tekniskdockSkillnadendirekt i lag.harför ärnärvarorätten angetts av na-
lagreglemakansaklig avvikelse. Tvärtominte någonoch innefattartur ses

till medbestäm-i motivenskeddekodifiering de uttalanden somavsom en
anställning.137 Enligt departeoffentlig1976och års lagmandelagen om

kommunallagen,reglering iuttryckligbefogat medmentschefen det envar
förde allmännainte fråga rätteneftersom det här sättaatt ramarnavar om

kommunalauppgifter tillföra konkretaavtalsluta överattatt utan or-om
klart.133 Dessauppgifterborde dessatydlighetens intressei angesgan;

avsnitt 13.5.ytterligare iregler kommenteras

tvingande författningarAndra6.8.4.4.

flera andrafinns detkommunallagenregeringsforrnen ochVid sidan av
området. Idet avtalsbaraförfattningar begränsartvingande ut-storsom

förvaltningsförfarandet i ochsträckning det fråga regler rör statär om som
offentliga befatt-eller deverksamhetstatliga myndigheternasdekommun,

offentliglagenexempel kanställning. Somningshavamas nämnas an-om
verksinstruktioner.olikaförvaltningslagen ochställning,

medbestämmandelagen subsidiär6.8.4.5. Innebörden ärattav

tvinganförhållande tillsubsidiär ialltsåMedbestämmandelagen är annan
härav i förstaInnebördenhar lagstöd.till författning ärde lag eller som

medbestämmandelagensinte kan åberopaarbetsmarknadenshand parteratt
lagregleradeinkräktar på detträffa avtaltill stöd för rätt attsystem somen

135 197879:38 8 ff.198485:200 14 ff. KUff.1978792188 32 ochProp. samt s.s.s.
136 6.8.3.Jämför avsnitt ovan.
137 19787938 10.197879:188 35 och KUProp. s.s.
138 personalföreträdare på denpersonalföreträdarförordning harEnligt 1987 års stat

Några särskilda bestäm-verksstyrelser.i vissaoch yttmnderättliga sidan närvaro
demokrati finns dockarbetstagarinflytande och politiskmellanmelser gränsenom

105 Bilaga 2 145.jämför 1975f7inte på detta område. s.prop.

-
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området, och avtal strider tvingande författningsbestämmelett motsom en
139verkan.är utanse

tvingande reglering också återverkningar förhandlingsskylEn kan

digheten enligt medbestärnmandelagen. Här får dock rättsläget betraktas

oklart, och det inte föreligga någon absolut parallellitetmera synessom
mellan förhandlingsskyldigheten möjligheterna träffa avtal;och att utrym-

för förhandlingar får således det avtalsbara områstörre änantasmet vara
det. Rättsläget såtillvida klart det inte finns någon rättighet ellerär som
skyldighet skulle stridaförhandla avtal tvingande lag,att ett motom som
och det torde inte heller tillåtet vidta stridsåtgärder i syfte fåatt att ettvara

stånd.14° ingensådant avtal till Det finns med andra ord till förhandrätt

enligt 10 § avsikten åstadkommalingar medbestämmandelagen är attom
olagligt avtal; någon sådan finns för övrigt inte heller på den privatarättett

Över inskränkningendelen arbetsmarknaden. huvud gäller dock iattav
förhandlingsrätten får tolkas restriktivt, uttryckligaoch det endast lagbe-är

141hindrarstärnmelser förhandlingar.som

förhandlingsreglemaDäremot gäller i 11 och 12 §§ medbestälmnandelagen
vid tillämpning offentligrättsliga regler, inte kanäven trots att parternaav

frågan.142 förutsättningträffa kollektivavtal i En dock givetvis denär att
aktuella frågan förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I denrör
juridiska litteraturen har också antagits det praktiskt måste finnasatt sett

arbetsgivaren.143något handlingsutrymme för den offentlige Om så inte

fallet skulle förhandlingarna bli formalitet. En tillämpningvore en ren
eller 12 § skulle alltså förutsätta den bakomliggande11 offentlig-attav

rättsliga författningsbestämmelsen innehåller någon form bedömnings-.av
Som exempel kan statlig myndighet endast får be-moment. ett attanges en

akta sakliga grunder förtjänst skicklighet vid sinaoch tjänstetillsättsom
ningar. Detta grundläggande förhållande kan arbetsmarknadspartema inte

förfoga myndighetenMen kan olika sakliga grunderöver. väga motom
varandra föreligger förhandlingsskyldighet i det avseendet.en

139 197576:105 Bilaga 2 143Prop. och InU l975r6:45 55.s. s.
14° 1975f76:105 BilagaProp. 2 165 och 197677:137 102 197576:45InUsamts. s.

55.
141 Prop. 197576:lO5 Bilaga 2 165.s.
142 197576:105 BilagaProp. 2 168.s.
143 Se Olof Bergqvist 59Lars Lunning, s.
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För tydlighets skull bör tilläggas det huvud saknas hinder för-överatt mot
handlingar eller avtal kompletterar de offentligrättsligamotens som- -
reglerna, bara de inte kommer i konflikt tvingandemed den lagstiftningen.
Och i den kompletterande delen kan tillämpas fulltmedbestämmandelagen

ut.

Förhållandet6.8.5. arbetsgivare-arbetstagare inom den
offentliga sektorn

6.8.5.1. Inledning

Medbestämmandelagen tillämpligendast i förhållandet mellan arbetsgiär
och arbetstagare. Som redan har det klart den begräns-ärantytts attvare

ningen får sin särskilda betydelse inom offentlig förvaltning. vidLagens
sträckta tillämpningsområdet har aktualiserat politisktldengränsen mot
demokratiska beslutsprocessen, och den dras bl.a. tolk-gränsen genom en
ning vad ligger inom för relation mellan arbetsgivare ochav som ramen en
arbetstagare. Likartade frågeställningar uppkommakan hos arbetsgivareen
på privata delenden arbetsmarknaden. fallenI de gäller emellertid denav
särskilda bestämmelsen 2 §i medbestämmandelagen, innebär lagenattsom
inte tillämpas i verksamhet ideell eller har opinionsbildannatur ettav som
de ändamål. Undantaget dock endast verksamhetens mål och inriktavser

ning.

Det finns inte någon motsvarande undantagsbestärmnelse för den offentliga
144sektorn. Emellertid står det ändå klart offentligt uppträder iatt ett organ

olika roller och det i vissa fall handlar i någon egenskapatt änannan ar-
betsgivarens. Detta får nämligen följa den offentliga verksarnheanses av

särskilda Gränsdragningen mellan arbetstagarinflytande och dettens natur.
politiska beslutsområdet får alltså inom den offentliga sektorn ske uteslu

tande tolkning vad ligger i arbetsgivar-arbetstagarförhålgenom en av som
medbestämmandelagen.145landet enligt §l

144 42 § forsta stycket lagen offentlig anställning.om
145 Från teoretisk synpunkt kan skjutasdet här in den begränsning liggeratt som

kopplingen till detta förhållande på den privata sidan torde utesluta deläven en av
fallde regleras 2 Undantagen i den paragrafen således formutgörsom av en av

överlappning egentligen innebär vissa frågor ligger vid sidan medbeattsom av
stämmandelagens två skäl. Jämför 197576:105 Bilaga 472lsystem av prop. s.
och 527.
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och privaträttsligoffentligbådeföreter teckenassociationsfonnerVissa av
organiseradeprivaträttsligti förarbetena,berörsexempel,Ett ärnatur. som

eller kommun.har bestämtssärskilda uppgiftermedföretag statavsom
intentioner i och förlagstiftarensenligtverksamhetsforrner skallSådana

medbestärrtmandela§tillämpningsområdet för 2inrymmas isig kunna

gen146

den politiska demoförutsättningenpåMedbestämmandelagen bygger att
fåanställda inte skalloffentligtoch dekratin skall respekteras ettatt mer

medborgarevad andrapolitiska beslutendeomedelbart inflytande änöver
inflytande ide-medborgarnaspolitiska området skallPå utövashar. det

anställddenallmänna val, ochordning, ärmokratisk ytterst somgenom
sitt inflytandeutvidgaskall inte kunnaeller landstingkommunhos stat,

det offentligaarbetstagare hossin ställningbegagna sigatt av somgenom
organet.

allmänt håll-område dock ganskaberör dettamotivuttalandenDe ärsom
na147, anvisningar för hur begreppetnågra direktainnefattar inteoch de

sektom.148offentligatolkas inom denskallarbetsgivare-arbetstagare
tillämpningsområde har därförmedbestämmandelagensförGränserna

rättspraxis.dragits i

Staten6.8.5.2.

området slagits fasthar för det statligavägledande principernaDe genom
1980 150.arbetsdomstolens dom nr

10 §förhandlingsskyldighet enligt medbestäm-behandladeMålet statens
regeringsproposition. Utkastetpå utkast tillmed avseendemandelagen ett

TCO-S påkallat för-grundskolan. hadeförslag till läroplan förgällde ett
nämligen antalet undervisningstimmaritvå avsnitt i utkastet,handlingar om

Staten vägradegraderade betyg.hemkunskap och användningenämnet av
fråförhandlingar hänvisning till deemellertid gå in i under att upptagnaatt

organiarbetsgivare ochföll utanför förhållandet mellan staten somgorna
Arbetsdomstolen anförde inled-arbetstagare.medlemmarsationens som

-i synnerhetde offentliganingsvis måste hänsyn till attatt ta organenman
sådanafattar helt andra skälofta primärt sina beslutregeringen än somav

ansågaffärsdrivande verksamhet. Domstolenbakom besluten iligger atten
i olika roller ochdärför fick fatta sina beslutdet offentliga organet anses

fortsatte:

146 197576:45 25.197576:105 Bilaga 527 och InU1Prop. s.s.
147 avsnitt 6.8.3.Se vidare ovan.
148 150.1978 88 1980 91 ochJämför AD samtnr nr

-
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Ibland kan beslut direkt sikte på de statsanställda och derasta
förhållanden. I så fall det fråga beslutär det offentligaettom organetsom
träffar såsom arbetsgivare. I andra fall däremot fattas beslut åtminstone i
första hand helt andra skäl sådana harän medgöraav attsom
beslutsfattarens roll såsom arbetsgivare. Om bestrider detta och i ställetman

i alla beslut, på det eller andra fårantar att stort sett sättetsom ena
återverkningar för statsanställda härmed alla med statligt regleradavses
tjänst arbetsgivarbeslut, bortserär helt och hållet från den offentligaman
verksamhetens särskilda förutsättningar och fungera. Man skullesätt att
därmed också åtminstone i viss utsträckning förneka det finnsatt
principiella skillnader mellan de beslut regeringen fattar och de beslutsom

storföretags styrelse fattar. sådanEn inställning kanett enligtsom
domstolens mening inte riktig.vara

Vidare tedde det sig enligt domstolen främmande förhandlings-att anta att
skulle föreligga förrätt facklig organisation beträffande de politiskaen

överväganden kan ligga bakom beslut i proposition beslutet intesom en om
direkt sikte på statsanställda i denna deras egenskap. Domstolentar utveck-
lade sitt i den delen och anförde:resonemang

Det förefaller föga rimligt regeringskansliet i så hela sin verk-att gott som
samhet med propositioner skulle ha civilrättslig och med skadestånden
sanktionerad skyldighet med de statsanställdas organisatioatt argumentera

i syfte möjligt nå överenskommelse just med dem beträffandeattner om re
geringens politiska beslut. Den politiska beslutsprocessen blir klarare och

renodlad utgår från de statsanställdas fackliga organisatiomer attom man
inte har sådan förhandlingsrättgenerell väl and-rättner en men samma som

påverka den politiska beslutsprocessen nämligen deltaatt i denra attgenom
allmänna debatten och i förekommande fall utrednings- och remissvä
sendet.

Domstolen gjorde härutöver vissa andra bedömningar, bl.a. förarbetenaav
till 2 § medbestärnmandelagen. Slutsatsen de förda blevav resonemangen

det på den offentliga sektorn fattas beslut inte kanatt förhålrörasom anses
landet arbetsgivare-arbetstagare beslutet sådantäven kan få åter-om som
verkningar för de statsanställdas arbets- och anställningsförhållanden, och
någon förhandlingsrätt finns inte i fråga sådana beslut. Domstolen över-om
vägde också slags partiell förhandlingsrätt, där den fackliga organisatioett

skulle få förhandla de delar beslutet avsåg arbetsgivar-ar-nen om av som
betstagarrelationen. En sådan förhandlingsrätt bedömdes dock som
praktiskt svår realisera och sakna egentligt syfte. Det blevatt därmed
nödvändigt i varje särskilt fall i vilken roll detavgöra offentligaatt organet
hade och avgörandet fick direkt betydelse för tillämpningenagerat, av
medbestämmandelagens regelverk. Vid den aktuella bedömningen skallnu

enligt domstolen granska vilka överväganden ligger bakomman som
beslutet och dessa objektivt sådana de direktär sikte på desettom att tar
statsanställda i denna deras egenskap. Beslutets adressat ansågs också vara

intresse i sammanhanget.av

detI aktuella fallet ansåg arbetsdomstolen de omtvistade frågorna hadeatt
utbildningspolitisk karaktär såledesoch föll utanför förhandlingsskyldighe
ten.

Som avslutning tillade arbetsdomstolen det inte fanns någontingen att som
hindrade den fackliga organisationen påkallade förhandlingar i fråganatt
hur regeringens beslut påverkade arbetstagarnas förhållanden. Den kunde

begära förhandlingar med anledning det ändradet.ex. betygssystemet iav

-
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syfte få till stånd lättnader i arbetsbördan för få tid tillatt överatt gott om
betygssättningen.

Det skall domstolensnämnas ledamöter skiljaktiga. Mycketatt tre av var
kortfattat kan de motivuttalandenasägas den politiska demokraatt tog om
tin till intäkt endast för slutsatsen avtal inte kunde träffas; däremot skulleatt
det enligt deras uppfattning inte finnas något hinder förhandlingar närmot

beslut jämte andra följder har betydelse för arbetstagarnasäven for-ett - -hållanden i anställningen.

149Arbetsdomstolen har alltså för det statliga området.mönsterangett ett
Vid bedömningen medbestårmnandelagens tillämpningsområde harav man

utgå från regeringen, myndigheten e.d. fattar beslut i olika roller,att att
ibland arbetsgivare och ibland offentlig i någonettsom som organ annan
egenskap. Förhandlingsskyldigheten får sedan från fall till fall, be-avgöras
roende på i vilken egenskap det offentliga kan ha uppträtt.organet anses

fårMan studera det aktuella beslutet och detta arbetsgivar-avgöra är ettom
beslut i såsom fall underkastat medbestännnande enligt lagenär eller nå-

beslut som faller utanför lagen. Avgörandet skall ske på objek-got annat
tiva grunder efteroch granskning de bakomliggande övervägandena,en av
beslutets adressat och eventuellt andra liknande omständigheter. Beslutet
måste hänföras till de båda kategorierna, och något slags mellanfonnen av
med partiell förhandlingsskyldighet finns inte. För beslutet skall fallaatten
in under medbestärrtmandelagen torde det krävas beslutet direkt sikteatt tar
på de statsanställdas förhållanden eller arbetsgivar-arbetstagarinslagetatt
objektivt framstår viktigt i beslutsprocessen i för-sett ett ävenmomentsom
hållande till övriga aspekter på frågan.

Det bör tilläggas det inte finns något hinder facklig organisaatt mot att en
tion påkallar förhandlingar följdverkningama beslut be-närettom av ens
slutet sådant faller utanför arbetsgivar-arbetstagarrelationen.som

6.8.5.3 Kommuner och landsting
.

För kommunernas och landstingens del rättsläget osäkert. Det kanär mer
således inte betraktas omedelbart givet det föratt staten antagnasom

går applicera på den verksamhetmönstret bedrivs kommuneratt som av
landsting.och Frågan har varit till bedömning i två rättsfall, AD 1986uppe

14 1988och 23, rörde kommun respektive landsting. Ar-nr nr ettsom en

149 Räckvidden arbetsdomstolens avgörande torde inte inskränka sig tillav rege
ringsärenden, omfatta andra statligaäven såsom förvaltningsmyndigutan organ
heterna, SOU 1982:60 267.s.

-
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iredovisat de rätts-båda fallenhar ibetsdomstolen rättssatser antogssom
diskuteras hurdet kansamtidigt1980 150, tan-fallet AD angett attmennr

kommunala sektorn. Dettill denfallet skall förasi detkegångama över an-
fallen.de båda Ifrågan i någotställning tillnödvändigtsågs inte taatt av

principernatillämpningingående hurdockredovisades1988 års dom aven
landstingskommui frågaskulle falla1980 150ADi rättsfallet ettut omnr

nämndindelningen.beslut ändranalt att

ändringar ialltså beslutathade landstinget1988 23rättsfallet ADI omnr
tagitlandstinget borde hatvistefrågannämndorganisation, ochsin var om

före beslutet. Avgömedbestämmandelagenenligt §förhandlingar llupp
förhållandet mellanrördebesluteti sinför den fråganrande tur ar-omvar

beslutetsålunda invänthadelandstingetoch arbetstagare;betsgivare att var
domskäl enligtutvecklade sinaArbetsdomstolenpolitisk karaktär.rentav

1980 150. Dom-rättsfallet ADiföljdeolika linjer. Dentvå mönstret nrena
arbetsgivar-ar-punktenspringandedå denkonstateradestolen att var om

Därmedviktigtframstodobjektivtbetstagarrelationen moment.ettsett som
valtsubjektivt hadelandstingetbetydelseavgörandesaknade det attrentatt

Domstolen fortsatte:beslutet.till grund forövervägandenpolitiskalägga

nämndorganisationenförändralandstingetOm beslut rentattett omav
i landstingetsbetydelsesig ändringar ävenmåste föra med störrefaktiskt av

förändringar för deviktigareföljandemed däravförvaltningsorganisation,
omständighetendeninte enbartkananställda tjänstemännen, att

denöverväganden rörandepå grunduteslutandebeslut fattaslandstingets av
föranledaverksamhetenorganisationenledningen ochpolitiska attav

och arbetstagare.arbetsgivareförhållandet mellanutanförfallerbeslutet
sakenuttryckafår medbeslutet gäller sättfrågaDen attett annat ansessom

iförändringarnaomorganisationen, dvs.hela ävenomfatta
enligtskallbedömningden görasförvaltningsorganisationen, och som

frågai dennaarbetsgivar-arbetstagarinslagetblir1980 års dom somom
förhållande tilliviktigtsig ävenobjektivthelhet momentettsett ter som

rörandeaspekterdefall främstfrågan, dvs. i dettapåövriga aspekter
harlandstingetverksamhetenpolitiska ledningendenutövandet somavav

närnndorganisationen.förändringarna ipålagt

arbetsgivar-arbetstagaxrelationenfann domstolenfalletaktuelladetl att var
utanförfallainte kundeoch frågani beslutetviktigt att ansesmomentett

tillämpadetillämpningsområde, mönstretmedbestämmandelagens om man
förvaltningenbeslut omfattadelandstingets1980 150;rättsfallet ADfrån nr

förhållanden.anställdasoch de

frånutgick denparallelltemellertidfördeDomstolen ett somresonemang
arbetstagarorgamedbestämmandelagenintentionen bakomallmänna att
skall haväsentligti alltoffentliga sektorninom dennisationema samma

inteförhandlingarOmsektorer.inom andraforhandlingsrätt de harsom
innebäraemellertidskulle dettafallet,i det aktuellaägde enrum

politiskaNågra för denförhandlingsrätten.inskränkning ilångtgående
domstolen intekundeförhandlingsrättnegativa följderdemokratin av en
förutsättningarförelåg alltsåtankemodellandraenligt dennaochfinna även

medbestämmandelagen.iförhandlingsreglematillämpningför aven

möjligt påfulltdetvisati fallfår det ärGenom domen attattvart anses
låtgäller fördetanvända siglandstingsområdet mönster staten,somav

-
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arbetsdomstolen inte någon definitiv ställning i fråganatt togvara om en
sådan tillämpning skulle ske. Ett visst stöd för analogi med den statligaen
sidan finns dock i motiven till reglerna personalföreträdamas närvaroom

angetts15Ovid kommunala nämnders sammanträden. Som tidigarerätt är
begränsad till ärenden förhållandetnärvarorätten arbetsgivare-ar-rörsom

betstagare. motivenl anför föredragande statsrådet begreppet får tolkasatt
med ledning förarbetena till medbestärnrnandelagen och enligt arbets-av
domstolens praxis. sistnämndaI hänseende hänvisas till enda rättsfall,ett

150.151nämligen 1980AD Ett ytterligare stöd finns i Nya arbetsrätts-nr
kommitténs uttalande rättsfallet kan appliceras på kommunalaävenatt

verksamhet.152inämnder deras förvaltande

Den alternativa arbetsdomstolen har anvisat innebärväg alltsåsom en mera
allmän jämförelse med det förhandlingsbara område finns den prisom

delen arbetsmarknaden. Och vid bestämning arbetstagarinfly-vata av en av
tandet inom den offentliga sektorn bör utgångspunkten förhandattvara
lingsrätten densamma hela arbetsmarknaden.är över

Det skall härutöver förarbetena till kommunallagensnämnas regleratt om
personalinflytande innehåller vissa ytterligare uttalanden arbetsgivar-om
arbetstagarrelationens innebörd på det kommunala området. Som exempel
på ärenden faller utanför den relationen fastighetsöverlåtelser,som anges
fördelning platser i tomtkö och andra beslut hängerav en som samman
med kommunens mark- och fastighetspolitik fördelning bidrag tillsamt av

fritidsorganisati0ner.153studie och

6.8.5.4. Myndighetsutövande verksamhet

Av rättspraxis framgår myndighetsutövande verksamhet ofta har sådanatt
karaktär det i princip främmande hänföra den till förhållandetatt attsynes
arbetsgivare-arbetstagare. Detta gäller i fråga rättskipning, beslutt.ex. om

inkallelse till militärtjänst, tvångsintagning mentalsjukhus, tillämpom
ning ordningsföreskrifter, beslut led i offentlig kontrollutgörav som en
verksamhet beträffande byggnader, fartyg, livsmedel och läkemedel osv.
Vissa former myndighetsutövning, såsom beslut disciplinåtgärd ellerav om

150 Avsnitt 6.8.4.3. ovan.
151 Prop. 198485:200 29.s.
152 sou 1982:605. 267.
153 198485:200s.Prop. 29.
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egenskapde anställda i denna derasriktar sig dock direktavskedande, -mot
mellan arbetsgivare och arbetstaligga inom förhållandetoch kan då anses

Även dettamyndighetsutövningen falla inomsituationer kani andragare.
e.d.154arbetsmiljöfrågordirektförhållande därför den röratt

6.8.6. Avtalsbestämmelser

6.8.6.1. Inledning

kommit till indi-demokratin har alltså delvisför den politiskaRespekten
lagstiftaren har ocksåförfattningsbestämmelser. Menrekt uttryck i olika

parter.155från arbetsmarknadens Närförlitat sig lojalt uppträdandeett
påtidigare gällande avtalsförbudet korn detbort det parternatog anman

fråga eller inte. Föreskulle träffas i visssjälva avtalavgöraatt ett enom
till 1976 års lag offent-ansåg sig dock i förarbetenadragande statsrådet om

organisationer-kollektivavtalsbärandeanställning kunna utgå från delig att
indirekt inkräktade pådirekt ellerinte skulle vidta några åtgärder somna

155 uppfattningInrikesutskottet instämde i dennapolitiska demokratin.den
misstro organisationerna,inte farms någon anledningoch anförde det attatt

lagstiftning borde ske ellerdelade meningar i frågandock det råddeatt om
inte.157 personalorganisationemaocksåUnder förarbetena betonades att

stridsåtgär-visa återhållsamhet medhuvudavtal hade tagit på sig attgenom
område.153 inriminoritet inompå denna punkt hadeder på detta Just en

innebarföreslagit ordninguttryckt ochkesutskottet attsomoro en arman
området såtvister det avtalsbaradomstol skulle kunna avgöra att par-om

stridsåtgärden159tillinteterna grep

några särskildadet påkallat medLagstiftaren har inte heller ansettsenare
lagstiftningen offentligellerförfattningsregler i medbestämrnandelagen om

Saken hardemokratiska beslutsprocessen.anställning för denvärnaatt om
till diskussion i riksdagen,återkommande tillfällen kommitvid menupp

hänvisninglagstiftning, bl.a. undermajoriteten avslagit motionerhar om
tillfredsställande avtalsregleringar.till det finnsatt

154 jämför 1986 14.AD 1980 91, ADäven nrnr
155 197576:105 10.Prop.
156 197576:105 Bilaga 2 154.Prop. s.
157 197576:45 59.InU s.
158 59.och 197576:45197576:105 Bilaga 2 155 InUProp. s. s.
159 197576:45InU 57.s.
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Frågan den politiska demokratins förhållande till arbetstagarinflytandetom
har sålunda blivit föremål för behandling i flera kollektivavtal, därmedsom
har kommit personalorganisationemas inflytande.avgränsa Det kanatt där-
för finnas anledning något redovisa avtalsregleringen på detta område.att

6.8.6.2. Den statliga sektorn

anslutningI till 1976 års arbetsrättsreform träffade arbetsmarknadens par-
särskilt huvudavtal SHA gäller för den offentligater ett sektorn. Av-som

talet omfattar såväl kommun, dock verksamhet vid riksdagenstat attsom
avtal150.och dess verk regleras i särskilt Parter på arbetsgivarsidanett var

ursprungligen Statens avtalsverk, Svenska kommunförbundet, Landstings-
förbundet, Försäkringskassomas förhandlingsorganisation och Svenska
kyrkans försarnlings- och pastoratsförbund. På motsidan uppträdde Stats-
anställdas förbund, Svenska kommunalarbetareförbundet, TCO-S, TCO-K
kommunaltjänstemarmakartellen, Centralorganisationen SACOSR,
SACOSR-K och till SACOSR-K anslutna förbund Försäkringsansamt
ställdas förbund.

Enligt avtalet har efter fredliga förhandlingarparterna strävaenats attom
och undvika stridsåtgärder i fråga sådana fårämnen kränkaom som anses
den politiska demokratin. nämnd161Vidare inrättar särskildparterna en

kan frågan avtal skullepröva innefatta sådan kränkning.ettsom om en
Frågan hänskjuts dit förhandlingspartema När harav gemensamt. parten
varslat eller verkställt stridsåtgärd, kan ensidigt hänskjutamotpartenen en
fråga till nämnden. I första hand skall dock förhandla i syfteparterna att
undvika eller begränsa konflikt. Och frågan får hänskjutas till nämndenen
först sedan har misslyckats i sina försök uppnå enighetparterna elleratt om

förhandla. Om fråganvägrar hänskjuts, innebärpart detatt stridsåten att
gärder för få till stånd avtal uteslutna så länge handläggningatt är pågårett
hos närrmden.

Den särskilda nämnden består 13 ledamöter. Arbetsgivar- och arbets-av
tagarsidan vardera dem, medan återstoden alltsåutser tre majoritetav en

skall riksdagsledamöter. Nämnden beslutför endastär dennärvara är
fullsutten.

160 Se nedan.
1 I andra sammanhang ofta benämnd SHA-närrmden eller politiska nämnden.
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huruvida dendåochutlåtandennämndenkommerDet att angeavgean
nänmdendemokratin. Ompolitiskakränka denavtal skulle an-att ettanser

nämnden iskallverkställd,varslad ellerstridsåtgärdochdetta ärom enser
und-förhandlingspartvederbörandehemställa tilldessutomutlåtandet att
deverksamhet beaktaskall i sin sär-särskilda nänmdenåtgärden. Denvika

all-respektive dekommunala områdetområdet, detstatligadetdrag som
politiskabl.a. denfrågavisar iområdeförsäkringskassomasmänna omupp

medfrågahänskjutenbehandla dit störstaskallNänmdenbeslutsstrukturen.

skyndsamhet.möjliga

nämnden.särskildatill denärendehänskjutits någotaldrigDet har

område. Härriksdagensmotsvarighetsinavtalet harredovisadeDet nu
och dessriksdagenhuvudavtal försärskiltår 1977sedannämligenfinns ett

förvaltnings-sidan, Riksdagenspå denAvtalsparterRSHA.verk enavar,
Cen-TCO-S ochförbund,Statsanställdasandra sidan,på denoch,kontor

organisationer.och för anslutnadelSACOSR förtralorganisationen egen

syfteSHA. Partemasinnehåll ärväsentligti allthar attAvtalet somsamma
kränka denavtal skulledärområden,lösningarfredligaåstadkomma ett

motsvarande be-nämnd medsärskildinrättasdemokratin. Detpolitiska en
SHA-nämnden,handläggningsformersammansättning ochhörighet, som

arbetsgiförvaltningsstyrelsepå Riksdagensdet ankommervarvid att utse
Även särskilda nämndendenhär harnämnden.iledamötervarsidans atttre

demokrapolitiskaskulle kränka denavtalfråganutlåtanden i ettomavge
undvikaskalldenhemställa tillfallförekommandeitin och part atten

riksdagsområdet visarsärdragdeskall beaktaNämndenstridsåtgärder. som

upp .

medbe1987 års avtalvidarestatliga områdetdetintresse ärAv om
AvtaletMBA-R.regeringsärenden ärvid beredningenstämmande av

Cen-Statsanställdas förbund,arbetsgivarverkStatenstecknat samt avav
förreglerar ordningenAvtaletTCO-S.SACOSR ochtralorganisationen

depar-Statsrådsberedningen ochmellansamverkanplaneringenoch av en
på andra.huvudorganisationema densidanpå den samttementen ena

till-Ämnet medbestärnmandelagensfrågor inomsamverkanför denna är
anställning.regleradmed statligtarbetstagarelämpningsområde rörsom

få såtillämpningsområde tordemedbestärnrnandelagenstillHänvisningen
förhållandet mellanomfattar sådantbaraavtaletförstås, det rör ar-att som

gällerregeringen,handläggsfrågornaOmoch arbetstagare.betsgivare av
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inte någon förhandlings- eller inforrnationsskyldighet enligt medbestäm-

mandelagen eller någon författning eller enligt avtal. Efter vadannan som
i protokollsanteckning syftar avtalet till snabb, enkel och i öv-anges en en

rigt effektiv ordning för samverkan; den behandlingen rutinbesena av mer
tonade ärenden skall minskas till förmån för tidigare kontakter mellan par-

i viktigare frågor.terna

I stället för medbestämrnandelagens regler gäller alltså särskilda former för
samverkan, varmed information eller överläggning. Samverkan skeravses
enligt arbetsgivarens bestämmande, och avtalet innehåller sju olika princi

arbetsgivaren följa.attper som avser

det första skall huvudorganisationemaFör informeras viktigare frågorom
skall behandlas i bl.a. beslut propositioner, lagrädsremisser, för-som om

ordningar, direktiv för offentliga utredningar, regleringsbrev, tjänstetill
sättningar förhandlingsuppdrag.och I protokollsanteckning atten anges
viktigare frågor sådana behandlar betydande följder för arbetstagar-är som

anställnings- och arbetsvillkor, viktigare ändringar offentlig-Lex.nas av
rättsliga bestämmelser anställningsvillkor eller förändringar beträffandeom
anställningstrygghet och stationeringsort på grund verksarnhets-störreav
förändringar, frågor riktlinjerna för personalpolitiken frågorochom om
chefstillsätmingar. Principen information omfattar dock inte tillsättom
ningar politiska befattningar inom regeringskansliet; vissa andra tjänsterav

också undantagna. Inte heller omfattar principen några beslutär denom ar-
betsgivarpolitiska inriktningen, såsom direktiv till arbetsgivarverket. Par-

uttalar också sin uppfattning information läm-terna attgemensamma som
till personalorganisationema skall behandlas med sådan varsamhet attnas
inte får allmän spridningden innan regeringen offentlighet beslutet.ger

det andra informationenFör skall lämnas så tidigt möjligt. Det behö-som
intedock lärrmas någon information ärendet särskilt brådskandeärver om

eller arbetstagarsidan redan har fått tillräcklig information lokal ellerom
central nivå eller vid genomgång propositionsförteck-parternaom en av
ningar eller detta. Enligt protokollsanteckningär överens ärarmars om en
det informationen i regel lämnas i samband delningenmedsträvan atten
inom regeringskansliet. informationNy skall lämnassedan för det fall att
grunderna för beslut har ändrats väsentligt.ett

kanDet skjutas in delning förfarande används inomäratt ett som rege
ringskansliet och innebär preliminära versioner propositioner,attsom av

-
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kommittédirektiv lämnas för synpunk-förordningar,lagrådsremisser, m.m.
för beredinom departementettill alla tjänstemän och utomter som svarar

intressenter. Delningsexemplaren åter-ärendet, liksom till andraningen av
med eventuella noteringar och kantill den ansvariga handläggarenställs

Delning-slutliga version regeringen.till ändringar i denleda antassom av
i regerings-samordna verksamhetenkan alltså sägas sättett attvaraen

konstitutionelltbakgrunden regeringenkansliet och bör den att settmotses
beslutsorgan.162 Delningen sker efter lista Stats-kollektivtär ett en som

rådsberedningen sammanställer.

skriftligt materialtredje skall information i regel skeFör det attgenom
huvudorganisationema, och organisationerna får inom femtilllämnas över

inte arbetsgivaren och organilänma skriftliga synpunkter,arbetsdagar om
någon frist. protokollsanteckningsationerna I sägs attenas om annan en

materialet i regel skall exemplarskalldet utgörasträvan ettatt avvara en
enligt medbestämmandelningen i de delar omfattas samverkansom av en

deavtalet.

skriftliga informationen kornfjärde skall det behövs denFör det om- -
med muntlig information vid överläggning, där organisationer-pletteras en

frågor lämna synpunkter.bereds tillfälle ställa och När avgöratt manna
överläggning, skall fästas särskilt avseende viddet behövs någon detom

önskemål.organisationemas

det femte skall överläggningen protokollföras, begär det. IFör partom en
skall organisationemas synpunkter framgå protokollet, och påså fall av

in uttalanden vill Organisatiobegäran de göra.partenparts tar man som
skall normalt skriftlig formsynpunkter lämnas i när parternasenastnemas

överläggningen.skiljs åt vid och med överläggningenI parternasanses
tillsamverkan avslutad. När det gäller samverkan i anslutningvara en pro

vidare arbetsgivaren skall kopia justeradeposition gäller sända detatt en av
protokollet till riksdagen, något skall ske i samband med proposiattsom

därefter.tionen lämnas eller möjligtöver snarast

det sjätte skall arbetsgivaren anordna särskilda inforrnationsmötenFör med

organisationerna i anslutning till offentliggör förteckningar överatt man

152 Jämför kap. 1-3 §§ regeringsfonnen.7
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aktuella propositioner. Vid gäller intemötena de angivna principernanyss
3-5 skriftligt infonnationsmaterial eller överläggning.om om

För det sjunde gäller slutligen arbetsgivaren tidplan föratt upprättar en
samverkan. Detta gäller dock barapartemas arbetsgivaren bedömerom en

sådan plan erforderlig. Huvudorganisationema skall tillfälle att yttrages
sig planen.över

De principer arbetsgivaren har för avsikt följa liksom övrigasom äratt av-
talsföreskrifter undantagna från arbetstagarsidans tolkningsföreträde enligt
33 § medbestämmandelagen, något följer särskild föreskrift isom av en av-
talet. Arbetstagarsidans tolkning MBA-R har således inget företrädeav
framför arbetsgivarens mening vid oenighet avtalets innebörd, ochom ar-
betsgivaren inte skyldigär sig efter arbetstagarsidansrättaatt uppfattning

hur avtalet skall tolkas.om

Som redan gäller MBA-Rnämnts i förhållande till huvudorganisationema
den statliga sidan. Dessutom har vissa fackförbund inom landsorganisa

tionen slutit hängavtal hänvisar till MBA-R, vilket betyder bl.a.som att
har åtagit sig sända infonnationstaten till förbunden.att Hängavtal har

tecknats med Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Målareför-
bundet, Svenska Skogsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet,
Svenska Träindustriarbetareförbundet, Svenska Sjöfolksförbundet,
Svenska Lantarbetareförbundet och Försäkringsanställdas förbund FF.

I anslutning till redogörelsen för de statliga avtalen bör därutöver påpekas
partsställningen berörs de organisatoriskaatt förändringar harav ägtsom

inom tjänstemannarörelsen. Avtal medbestämmande i frågarum om om
regeringsärenden skall därför på arbetstagarsidan slutas Stats-utöverav
anställdas förbund och SACO-S TCO-OF:s förbundsområden samman

inom det statliga förhandlingsområdet.163tagna

För fullständighetens skull bör det också det utvidgadenärrmas arbets-att
tagarinflytandet hos regering och riksdag föranledde inrättastaten att ett
särskilt förhandlingsorgan, Statens förhandlingsråd, vid tillämpningsom en

medbestämmandelagen fick företräda regeringen bl.a.av vid beredning av

163 Se bilaga 1 till det huvudavtalet den 24 juni 1993, godkänt regeringennya denavjuli15 år. Jämför förhandlingsprotokolläven 1993-04-30samma slutandeom avvissa kollektivavtal, SAV:s dnr F 9304-0OO9-Gd XIII.
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1985flyttades årfunktioner överFörhandlingsrådetsregeringsärendena.
olika departedirekt på deliggerarbetsgivarverket. Numeratill ansvaret

påi dagslägetliggeranställningarstatligauppgifterVissa rörmenten. som
fmansutskott.154 dock obser-skallhänseendetnämndasistI detriksdagens

skall inteFinansutskottetförändras.kommasituationen kan attattveras
statsanställför deanställningsvillkoravtalgodkännabehövalängre om

paragrafen i155 angivnaföreslagit dendärförRegeringen harda. att rege
1994156årutgångengälla vidskall upphöraringsforrnen att av

område harpåinflytandegäller arbetstagarnas ävenövrigtl statensatt
nämligenmedbestämmandeavtal,traditionellaitill uttryckkommit mera

MBA-S ocharbetstagarområdetstatligamedbestämmandeavtalet för det
AvtalenMBA-FK.försäkringskasseområdet-försäkringskassefrågomaför

medbestärnmandefråvissaförordningsärskildkompletteras omgenom en
m.m.167 undantas bl.a.tillämpningförordningensFråntjänsti statliggor

§. Och detregeringen 3eller sägsriksdagenhandläggsärenden avsom
[inteförordningenligt dennamedbestämmande[u]tövandesärskilt att av

modifieradnågotdock iMBA-S hardemokratin.politiskafår] kränka den
förväxlaMBA-R,kallas dåochför riksdagengiltighetform attäven

regeringsärenden.förbehandlade avtaletdetmed nyss

kommunala sektornDen6.8.6.3.

nämnts163 SHAhuvudavtaletsärskildaomfattar det ävenredanSom
på dettagällerDärmedlandsting.och äveninom kommunerverksamheten

lös-fredligaefteruttalandeområde strävaattparternagemensamtett av
andraOckså dedemokratin.politiskai denundvika intrångochningar att

tillämpliga hosgivetvisnämnden,särskildabl.a. denföreskrifterna, ärom
landsting.ochkommuner

undergåttharavtalsstrukturencentrala vädendärutöverDet bör sägas att
avtalentidigareSåledes har de1992.under årsentliga förändringar om

gälla. De harupphörtarbetsmiljöochmedbestämmande ersattsatt avom
landsting, Ut-ochi kommunersamverkanöverenskommelse m.m.omen

164 §regeringsformen.Se 9 11kap.
165 199293205.19929310, rslcr.199293:100 Bilaga AUProp.
166 19939407.Prop.
167 1978:592.SFS
168 Avsnitt 6.8.6.2. ovan.
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veckling 92, och arbetsmiljö- och rehabilite-avtal kompetens inomett om
ringsornrådet. på landstingsför-Parter arbetsgivarsidan kommun ochär
bunden, medan arbetstagarsidan består kommunalarbetareförbundet,av
TCO-OF:s förbundsområden lärare respektivekommunal verksamhet,

hälso och sjukvård jämte förbundsområdena ingående organisationeri

SACO-K och till SACO-K organisationer. Utveckling 92anslutnasamt
kan betecknas centralt kollektivavtal lokal verkan. betyderDetett utansom

de centrala förbinder sig för utveckling iarbeta avtaletsatt parterna att en
anda, medan de lokala frihet framhar full arbetaparterna att egna samver-
kansforrner utifrån sina specifika Tilläggasförutsättningar. bör de tidi-att

gällande centrala avtalsföreskriftema alltjämt kan i brukgare vara genom
kvardröjande bestämmelser i lokala avtal.

bådaDe överenskommelsema innebär medbestärnrnande och arbets-att
miljöfrågor förtshar ihop till integrerat samverkansförfarande och åter-ett
speglar de centrala i frågor.dessa Detsynsätt när-parternas gemensamma

innehållet ligger i utsträckning utanför för den behand-ämnetstormare nu
lade frågeställningen för Sakenarbetstagarnas inflytande. be-gränsernaom

dock på två ställen i Utveckling 92. Sålunda erinrarrörs parterna attom
samverkanssystemet får kränka den politiska demokratin. Parterna re
dogör också i särskilda bilagor för sin på samverkanssystem mellanettsyn
arbetsgivare och arbetstagare. antal förutsättningar förDe välettanger en
fungerande samverkan. Här sådant tydliga mål för verksamhenämns som

ledarskap med helhetssyn på verksamhet, personal organisationochten, en
vilja fatta beslut i samverkan. förutsättningMensamt atten som en anges

därutöver klargjord arbetsfördelning politikermellan och tjänstemän.en

6.8.7. Den praktiska tillämpningen

6.8.7.1. Inledning

Kommitténs sekretariat har under 1993 genomfört antal arbets-hösten ett
platsbesök inom regeringskansliet landsting kommuner. Genomi ochsamt
besöken ville kommittén få belysning mellan arbetstagaringränsenen av
flytande och politisk demokrati, framför allt lokalt perspektiv. Avettur
praktiska skäl har det varit nödvändigt undersökningen tillbegränsaatt ett
ganska litet antal arbetsplatser. Ambitionen har dock varit finna kom-att

Ävenoch landsting olika storlek och i skilda delar landet.muner av av
inom regeringskansliet försökte olika erfarensekretariatet spegla typer av

-
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förslagdelen skett i enlighet medArbetsplatsbesöken har tillheter. största

sakkunniga.från kommitténs

upplysningar från tjänstemän arbets-hämtats inVid besöken har det
Sekretariafackliga förtroendemän på arbetsplatserna.givarsidan och från

beslutsfattare. regerings-intervjuat politiskt valda Inomhar dessutomtet
från politisktlämnat synpunkterkansliet det statssekreterare harär som

kommunalråd eller lands-övriga fall varit frågahåll, medan det i har om
tingsråd.

Finansdepartementet,nio arbetsplatser, nämligenBesöken har omfattat

Jordbruksdepartementet,Hallands läns landsting, Huddinge kommun,

Skellefteå Stockholmskommun,Kävlinge kommun, Malungs kommun,

få ytterligareläns landsting. Förläns landsting och Västerbottens att syn
sekretariatet dess-regeringskansliet, harpunkter på medinflytandet inom

Statstjänstemannaförbundet ST och Stats-träffat förutom representanter
har upplysningar under hand in-anställdas förbund SF. I syftesamma

sekretariatet har också gjortStatens arbetsgivarverk SAV.hämtats från

kommunaltjänstemannaförbund SKTF och SvenskaSverigesbesök hos

kommunalarbetareförbundet SKAF.

förhållandena vid antalHärtill sekretariatet har studeratkommer ettatt
med anledning uppdragetstatliga och kommunala arbetsplatser att utreav

Även vid någraarbetsrättsliga frågeställningarna i koncerner.da de av
gränsdragningenfört synpunkter gällerdessa besök har framparterna som

politiska beslutsprocessen.till inflytande och denmellan arbetstagarnas rätt
Österåkersi Stockholms stad och kommun.Så har skett bl.a. vid besök

behandlats vid arbetsplatsbesökaktuella frågorna har dessutomDe somnu
avsåg kommitténssekretariatet genomförde under år 1992 och upp-som

i Helsingi helhet. intresse i detta sammanhang besökendrag dess Av är

ÖstergötlandstingLuleå läns ochborgs kommun, kommun, Norrbottens

universitet. Vid förekomlandsting vid Lunds de besökenlands läns samt
politiskt valda beslutsfattarna.det inte några kontakter med de

6.8. 7.2. Regeringskansliet

regeringskansliet hargäller inflytande inomNär det arbetstagarnas attman
interna arbetsförhållandena iskilja mellan å sidan de frågor derörena som

sikteå den verksamhet meddepartement och andra sidan tarett som
propositioner, regleringsbrevi såsom arbetet medborgarna stort, m.m.
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avgörandefrågorna inte på någoti de sättMedinflytandet interna synes
Reglerna i medbearbetsplatser.gäller på andraskilja sig från vad som

vissatillsättningentillämpliga, i vadstämmandelagen är utom avser av
förhandlingSåledes skallförfarandet i MBA-R.följerhögre tjänster som

arbetsgivare.privataomfattning hosiinformationoch äga somrum samma
ofta såoch informationenförhandlingarnaregeringskanslietInom avser

tillsättningellerförändringar i departementorganisatoriskadant ett avsom
poli-sakkunnig dock inteellerassistent, handläggaretjänst somsomen

politiska demokratindenFrågortiskt sakkunnig. rör gränsen motsom
fallen.i dehuvud inte uppkommatycks över taget

regleringsbrev finns be-beträffar arbetet med propositioner,Vad m.m.
lämna in-Arbetsgivaren skallmedinflytande i MBA-R.stämmelsema om

viktigare ochi frågorfackliga organisationernaformation till de ärsom
arbetsvillanställnings- ellerföljder för arbetstagarnashar betydandesom

variera mellan departemenMBA-R kanpraktiska hanteringenkor. Den av
personalchefenvissa ställen dettillämpas påEnligt de rutiner ärten. som

fackliga organisatioför deadministrativa chefenden attsom ansvarar
uppmärksam-Enhetschefema förväntas dockinformationen.delgesnerna

inom densådana frågor kommerpersonalchefen egna en-som uppma
övergriExpeditionschefen i regelhararbetstagarna.heten och rör ettsom

verkligen iakttas. praktii MBA-R Iför bestämmelsernapande attansvar
personalchefenligger påhuvuddelendetken ansvaretavsom omsynes

enhetschefema. fackliga organisaexpeditionschefen inte på Deocheller
lokalcentral nivå. Förtroendemännennormalt påtionerna representeras

ibland tillställs i stället.material demnivå påpekar dock att

organisationerna fårvanligen de fackligaInformationen lämnas attgenom
departementspromemoria e.d. vidlagrådsremiss,förslag till proposition,ett

påregeringskansliet eller med andra ord detdelningen inom sätt som re
endast deli MBA-R. Ofta kan situationen den,kommenderas att en avvara

Tillvägagångssättetförhållandet arbetsgivare-arbetstagare.förslaget berör

fackliga organisationennågot. vanligaste dendå variera Detkan är attnog
förslaget. arbetsgivarenEmellertid förekommer detfår hela gör ettatt ur-

fackliga organisationerna får då bara del de avsnittval, och de rörav som
vanligt lagstiftningsproduktensådant förfarande särskiltdem. Ett ärär när

fallet exempelvis budgetpropositionen.omfattande, såsom medärmer

frågor och frågor hänförs tillSjälva gränsdragningen mellan politiska som
några svårigheter. tvek-arbetstagarinflytandet leder relativt sällan till I
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fall väljer arbetsgivaren dvs. tjänstemän tillämpa MBA-Rzsattsamma
föreskrifter för säkerhets skull. På håll bedömer deömse attman upp-
kommande gränsdragningsfrågoma kan hanteras.

Enligt MBA-R har de fackliga organisationerna påkalla överläggrätt att
ningar med arbetsgivaren. Det relativt ovanligt så sker. Vissaär att exem-

överläggningarfinnspel dock. har hållits inför beslut nedskärningarom av
verksamheten vid Lantbruksuniversitetet, inför omstruktureringen av
Byggnadsstyrelsen och i samband olikamed bolagiseringar. Det har då vi

sig praktiskt ogörligt skilja de delar beslutsunderlagetsat att ut rörav som
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för begränsa över-att
läggningen till sådana delar. För övrigt tycks det sällan finnas någotmera
egentligt intresse från arbetsgivarsidan begränsa överläggningama påatt
det diskussionernaoch kommer därför omfatta frågeställningensättet, iatt
dess helhet. Inför tilltänkt bolagisering kommer därför den grundlägen
gande frågan bolagiseringen såsom sådan behandlas lika väl deattom som
personella konsekvenserna åtgärden. finnsDet dock exempel på attav ar-
betsgivaren har in i diskussion vissa frågeställningarvägrat att om som
har ligga inom den politiska sfären.ansetts

politisktDe utsedda beslutsfattarna inte någon direkt befattning medtar
handläggningen enligt MBA-R. Tjänstemännen på arbetsgivarsidan rappor-

dock till dem har skilda uppfattningar i frågornärterar parterna störreav
betydelse och redogör då för synpunkter från de fackliga företrädarna.
Detta har inte föranlett några negativa reaktioner från de intervjuade politi-
kernas sida det i praktiken kan bli fråga arbetstagarnastrots att attom or-
ganisationer får föra fram synpunkter i sådana ärenden haräven som en
politisk valör. Däremot obenägen ändra uppfattningär i politiskaattman
frågor det skälet de fackliga organisationerna har avvikandeattav en me
ning. Man har således inte uppfattat arbetstagarinflytandet i dess nuvarande
form något intrång det politiska området, eftersom det råder fullsom
frihet för den politiska ledningen fatta de beslut från sinatt ut-som man
gångspunkt riktiga.anser vara

Över huvud har den allmänna meningen varit samverkansreglema iatt
MBA-R inte arbetstagarsidan något obehörigt inflytande besluts-överger

i regeringskansliet. Miljön ipräglas hög grad det förhållandetprocessen av
departementsledningen vill uppnå vissa politiska mål. Arbetstagarsidansatt

för det inställda på de inteär kan påverka utgångenrepresentanter mesta att
i sådana frågor och i de flesta fall de inte heller bör detta.göraatt
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förtroendefackligadearbetsgivarsidan harpå attTjänstemännen angett
nämndesSomkaraktär.politisksynpunkterframföribland nyssmännen av

ståndpunkt isininte benägen omprövadockledningenpolitiska attdenär
liggerärendenmening isintillkännagerarbetstagarsidanfall därde som
enligtsamverkanEnarbetsgivare-arbetstagare.förhållandetsidanvid av

informationsutbyte.enbartkaraktärenoftafårMBA-R ettav

varielitetMBA-Rtillinställningenfunktionäremafackliga ärBland de
in-begränsadmycketarbetstagarnaavtaletallarande. De att engeranser

Och ivälrelativt avvägt.avtaletkarakteriserardemFlertalet somavsyn.
skulle kunnaarbetstagarsidanorealistisktuppfattas detfall attvart som

dethelstbakgrundenMot deninflytande. attuppnå nustörre ser manett
avtaletdock ärförtroendemänNågra attlämnasrådande läget orört. menar

upphördedetinträdaskulleförsämring attmärkbaringenså omsvagt att
tvekan hosvisstillkomstavtaletsvidredandetfannstydligengälla; en

ellerundertecknasskulleavtalethuruvidaorganisationerfackliganågra
dockuppfattadeså litet. Manutbytet attansågeftersominte, enatt varman

träffades.avtalaktuell ingetbliskulle kunnalagstiftning om

och landstingKommuner6.8.7.3.

gränsdragningenAllmänt om

iuppmärksammatshararbetstagarinflytandetomgärdarDe gränser som
denIbesöken harlandstingoch avsett.samtliga de kommuner mesom

politiskaoch denarbetstagarinflytandetmellangränsdragningenharningen
aktualitet.praktiskalltsåbeslutsprocessen

allmäntarbetsplatser. MeraolikamellannaturligtvisvarierarSituationen
gränsdragningsfråintryckinte har någotbesöken attkan gettsägas avatt

bilddagliga arbetet. Dendetproblem ikommer somettupp somgorna
på detbeskrivasförmedlat sättetkanhar parternaattintervjupersonerna

samför-nåtthuvudsak hariuttryckligtmindreellernivå ettlokal mer
varjeinte idåbehöveromfattning. Sakenarbetstagarinflytandetsstånd om
frådettagällerFrämstuppmärksamhet.någonsärskilt fall närmareägnas

verksamhet.landstingenselleriåterkommande kommunernasärgor som
föremål fördock bliarbetstagarinflytandet kanförYttergränsema me

detförekommerExempelvisi de fallen.ningsskiljaktigheter attäven par-
sig vid be-sträckerförhandlingsskyldighetenlångthurärterna omoense
ekonomiskalandstingetsellerinriktningen för kommunensslut angersom

-

-
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-
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förvaltning. Oenigheten då ha visst samband med det förhållandetettsynes
besparingar vanligaatt stora och situationenär därigenomattnumera är

delvis ny.

Vanligare dock frågorär gränsdragningen kommeratt inför beslutom upp
extraordinärtutgör inslag i verksamheten,ett såsomsom vidmera större

omstruktureringar, bolagiseringar eller privatiseringar. Detsamma gäller
vid beslut följden allmännaär sarnhällspolitiska förändringar.som Somav
exempel kan husläkarreforrnen och överföringen huvudmannaanges av
skapet för omsorgsvården.

Gränsdragningsfrågoma naturligaär skäl vanligare på de arbets-störstaav
platserna där fler ärenden förekommer. Den uppmärksamhet ägnassom
frågorna dock i någon månär avspegling det allmänna samarbetsklien av

i kommunen eller landstinget.matet När förhållandena inte de allra bästaär
och det råder starkanär motsättningar i sak, finns det tendens till atten ar-
betstagarinflytandets kommer i blickfångetgränser på sättett som annars
inte fallet. Partemas möjligheterär uppnå samförståndslösningar bliratt
mindre, och de rättsliga spörsmålen ställs på sin Vid några besök harspets.
sekretariatet fått exempel på regelrätta tvister där arbetsgivaren har låtit bli

medbestärnrnandeförhandla med hänvisningatt till ligger inomämnetatt
den politiska sfären. I kommuner eller landsting med andra sarnarbetsför-
hållanden söker pragmatiska lösningarparterna frågan kommernärmera

Det förefaller dessutom de politiska majoritetsförhållandenaupp. som om
får viss betydelse. Politikerna visar intresse förstörreen upprätthållaett att
arbetstagarinflytandets de i sakfrågomayttergränser, när har ett annat syn

fackrepresentantema.sätt än

Hur dras vid dengränsen praktiska tillämpningen

Med något undantag har på de besökta arbetsplatsernaparterna försökt att
upprätthålla mellan arbetstagarinflytandetgräns och den politiskaen be-
slutsprocessen. Som redan det dockär sällanangetts gränsdragmera som
ningen påkalla några närmare överväganden. De lokalaanses harparterna
ofta ganska vid hantera frågorna,stor och de följeratt invant till-vana ett
vägagångssätt.

Den praktiska handläggningen till viss del beroendeär förvaltnings-av
strukturen inom kommunen eller landstinget. Flertalet de besöktaav ar-
betsplatserna har präglats ganska starkt decentraliserad beslutsproav en

-
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-

-
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Verksamheten delas i enheter med självständigt resultatanettcess. upp
Vanligen flyttas arbetsgivarfunktionen till nivå,även och detsvar. samma

ligger på enhetens föreståndare för tillämpningen medbestäm-att svara av
mandelagen och de avtal gäller. Här uppkommer dock sällan nå-som mera

fråga hur kring arbetstagarinflytandetgränsen skall dras. Beslutengon om
normalt verkställighetskaraktärär och berör interna förhållanden på denav

enskilda arbetsplatsen. Några beslut med politisk valör blir knappasten
aktuella, och reglerna medbestämrnande för arbetstagarna gällerettom
därmed i princip fullt ut.

Frågan uppmärksamhetägnas beslut skall fattasstörre i de politiskanär
nämnderna. Nämndema behandlar flera olika ärenden någrasorters varav
kan beröra kommunens anställdasägas medan andra utpräglatär av mer

169politisk Ett vanligt förfarande tjänsteman vid nämndensärart. att en
kansli eller vid kommunens eller landstingets centralförvaltning skiljer ut
de ärenden enligt tjänstemannens bedömning förhållandet arbets-rörsom
givare-arbetstagare. Ofta kan det ske tjänstemännen prickar förattgenom
vissa ärenden på dagordningen för nänmdsammanträde.nästa Dagordning

ligger sedan till grund för de förhandlingar sker enligt lag elleren som av-
tal. Vanligen får fackligade förtroendemännen del hela dagordning ochav
kan således vilka ärenden tjänstemännen höra till den politis-se som anser

sfaren.ka Om de urvalet felaktigt, brukar detta påtalas förärattanser
tjänstemännen. Det tycks tjänstemännen i dessa situationer, liksomsom om
i andra tveksamma fall, alltid väljer förhandlanästan för säkerhetsatt
skull.

Ofta det frågor med markerade politiskaär inslag undan fråntasmera som
arbetstagarinflytandet. Som exempel kan den inbördesnämnaman an-
svarsfördelningen mellan politikerna.

Vid förhandling informationoch enligt lag eller avtal det undan-är nästan

arbetsgivaren.17Otagslöst tjänsteman Hanteringenrepresenteraren som av
det arbetsrättsliga regelsystemet betraktas inte angelägenhet för desom en
politiskt valda beslutsfattarna. I själva verket har det ofta uppfattats som en
central del i skyddet för den politiska demokratin politikerna inte koppatt
las in redan vid medbestämmandeförhandlingama. Det har nämligen an-

169 Även andra kategorier ärenden förekommer givetvis, såsom beslut medav ett
myndighetsutövning enskild.moment av mot

170 Jämför dock vad nedansägs de besökta kommunerna.som om en av

-

-
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vadtill följduppbundensigförhandlar lätt kännerden somatt avsetts som
någon fonnnårOmförhandlingarna.förekommit vidhar partema sam-av

politiskaefterföljandefri i detsvårt stå helti praktikenförstånd, detär att
strikt rättsligoförbindande frånsamförståndetbeslutet, är ut-även om

åtskilliga intervjuervidharpolitiker tjänstemängångspunkt. Såväl som
förtroendemänfackligafleraförhållande. Menpå dettasärskilt tryckt även

för-har dockNågra demuppfattning.tillkännagetthar ansett attavsamma
eftersom beslutanderättenpolitikerna,genomföras medhandlingarna borde

ligger hos dem.

Även i kommuner ellerundantag.inte heltgäller docksagdaDet utannu
detfackliga kontakterna,för dehar ärdär tjänstemännenlandsting ansvaret

vid de avslutandearbetsgivarenpolitiker företrädervanligtrelativt att en
politiker och tjänstemanmellanSamspeletbudgeten.förhandlingarna om

politikernaofta brukarvariera. Ganskai övrigtarbetsgivarsidan kanpå
förhandlingar. Iinför fackligatill tjänstemanneninstruktionerlämna ett av

påprincip tjänstemannendocklandstingen harbesöktade attsomman
underlagför detpolitikernafråninstruktionerhand och utan svararegen

närrmden. Tjänstemännenfram förtill beslut läggsförslagoch det av-som
synpunk-skall intryckvad mån han eller honomdöme iefter tagör eget av

skall påverka förslaget. Densynpunktemaarbetstagarsidan ochfrånter om
avvieller delvisbeslut heltfattadock fripolitiska nämnden är att ett som

förslag.från tjänstemannensker

tjäns-förhandlarlandstingochGenomgående i de kommuner genomsom
förläggs framförhandlingarnade fackligaprotokoll överärtemärmen att

fackliga förtroendemänneni beslutsunderlaget. Dedelnämnden ensom
såförhållandevis utförliga protokollpåde brukar yrkahar betonat attatt
få för-beslutsfattama. Inte såvaldaför politisktstår klar demeningderas

når fram förprotokollenmissnöjda meddock varithartroendemän sentatt
alltid kan beaktas. Endärför inteprotokollenochtill politikerna att annan

ärende i dessalltid brukarförhandlingarnaiakttagelseallmän är ettatt avse
försökerbrukligtdet inteförhandlingar väl sker,helhet. När är att parterna

tilldiskussionenför begränsaberör arbetstagarnaskilja de inslag attut som
intervjuadeöverteoretiskt. Desådant betraktasdem. Ett synsätt nog som

politiskaolägenheter mednågranormalt inte ävenpolitikerna har attsett
frånför synpunkterblir föremålfrågeställningi sammansattmoment ar-en

politiska be-dede intefall harIbetstagarnas ansett attvartrepresentanter.

-
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sluten påverkas något otillbörligt Kritik har dock förekommit, bl.a.sätt.
den tidsutdräkt fackliga förhandlingar ibland medföra.mot som anses

Även andra förmetoder gränsdragning förekommer. de besöktaI en av
kommunerna skedde relativt nyligen genomgripande omorganisationen av
hela förvaltningsstrukturen. En grundtanke då nämnderna enbartattvar
skulle frågor politisktbehandla intresse, medan övriga ärenden lades påav
tjänstemännen inom kommunförvaltningen. Därmed drogs mellangränsen
arbetstagarinflytandet och den politiska beslutsprocessen gång för alla.en
Omorganisationen skedde grundval förslag från arbetsgrupperav som
bestod såväl chefstjänstemän arbetstagarrepresentanter och politi-av som

någon mån liknandeker. I tankegångar kan ibland tillkomma uttryck ock-

så i kommuner och landsting tillämpar den angivna metoden försom nyss
gränsdragning. Vid långtgående delegation till tjänstemännen kom-mera

dessa i praktiken också för del frågor med politiska in-attmer ansvara en
slag. l sådana fall brukar det för gränsdragningenavgörande kring arbets-

tagarinflytandet just det förhållandet tjänstemän har fåttatt ansvaretvara
för förvaltningen. Reglerna medinflytande tillämpas alltså.om

I de besökta kommunerna upprätthålls egentligen inte någon gränsen av
alls. Vanligen det ledande politiker förhandlar för arbetsgivarsidansär som
räkning. därvid inställdaParterna helt på nå fram till samförstånds-är att
lösningar, de politikeroch har genomfört förhandlingen känner sigsom
bundna förhandlingsresultatet. Det medför bl.a. ärendet tillatt tasav upp

facklig förhandling, majoriteten i den beslutande politiska försam-ny om
lingen inte godtar den uppgörelse har träffats vid den första förhandsom
lingen.

Här skall också anmärkas arbetstagarna har till medinflytanderättatt en
också enligt kommunallagen. Vad kan komma i fråga bl.a.är närvarosom

vid nämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller dock bara ärendenrätt
förhållandet mellan kommunen eller landstinget arbetsgivarerörsom som

och dess anställda. Urvalsprocessen ofta ungefär densamma införär som
fackliga förhandlingar. tjänstemanEn på arbetsgivarsidan på dag-anger
ordningen vilka ärenden berör arbetstagarna och de fackliga förtroensom
demännen tillåts framföra synpunkter frågan urvalet riktigt ellerärom
ej. I tveksamma fall nämnderna oftast arbetstagarrepresenaccepterar att

får närvara.tantema

-

-

-
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Exempel på gränsfall

någraVid besöken har sekretariatet fått exempel på konkreta situationer

där varit arbetstagarinflytandets eller där det igränserparterna oense om
fall rått viss fallenhar osäkerhet. I de flesta löses saken praktiskt,vart van

ligen medbestärnmandesystemet tillämpas. Vissa fall har dockattgenom
tvist.lett till

Några de landstingen och kommunerna har i ganska avsevärdstörreav
omfattning gjort bolagiseringar och privatiseringar eller infört för-andra

hållandevis verksarnhetsmodeller inom den offentliga förvaltningen.nya
Detta har upphov till del frågeställningar melrör gränsengett en nya som
lan arbetstagarnas till inflytande politiska sfären.och denrätt

Beträffande bolagiseringar råder sådet något enighet på detnär stor teore
tiska planet såtillvida flestade ställen bola-ärparterna attsom ense om
giseringsbeslutet sådant politisk karaktär och de personellaär attsom av
konsekvenserna bolagisering förhållandet arbetsgivare-arbetstarörav en

praktiken har det dock visat sig svårtI hålla isär de båda frågorna.attgare.

problem,Ett har upphov till uttalade meningsmotsättannat gettsom mera
ningar, gäller kommunernas eller landstingens upphandling tjänster. Detav

frågakan låta driva köksverksamheten videntreprenört.ex. attvara om en
sjukhus. Flera politiker har på detta område betonat medbestärnmanett att

delagens inte efter anbudsförfarande. harMan dåärsystem anpassat ett
syftat särskilt på det förhållandet baraanbuden gäller under begränatt en
sad tid, kan svår iaktta fackliga förhandlingar skallattsom vara om ge-
nomföras, i synnerhet centrala förhandlingar blir aktuella. Menings-om
skilaktigheten gäller dock i första hand huruvida arbetstagarinflytandet alls

skall omfatta frarntagningen anbudsunderlag. Arbetsgivarens föreettav
trädare i flera fall beslut omfattningen entreprenadenrörattanser som av
och urvalet det material skall ligga till grund för anbudsgivningenav som
ofta resultatet politiska eller kanske renodlat affärsmässigaär av snarare
överväganden; det fråga vad skall upphandlas underär avgöraattom som
konkurrens och vad skall produceras i regi, något ofta skersom egen som

konkurrens. De fackliga förtroendemännen dock kommunensutan attanser
eller landstingets anställda berörs dessa frågor, i synnerhet verksam-av om

tidigareheten har bedrivits i kommunens eller landstingets regi. Vidaegen
de den arbetar i verksamheten bäst skickadär avgöraatt attre anser som

vilket underlag behövs för anbudsgivningen.som

-

-
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frågor till meningsskiljaktigheter fastställandetAndra upphov ärsom ger
långtidsplanen patientavgifter, kvalitetsfrågorbamomsorgstaxor, förav

inom vården med anledning ekonomiska nedskämingar, tidpunkten förav
skatteväxling mellan kommun landsting vid skifte huvudmanoch aven

omsorgsvården, ersättningen husläkare och följdbeslutinom till andra med

anledning husläkarreformen olika aspekter på syftarsamtav program som
till den offentliga verksamheten för konkurrens.utsättaatt

Parternas allmänna omdömen

flertal synpunkter har kommit fram vid sekretariatets besök påEtt arbets-

platser inom kommun och landsting. de intervjuadeIngen av personerna
någrahar gjort gällande allvarliga olägenheter -i meningen obehörigav

påverkan politikerna eller direkta skadeverkningar till följd intrångav
politiska beslutsprocessen eller resultati den de oklarheterettsom av som

föreliggamå för arbetstagarnas inflytande. På de flestayttergränsernaom
arbetsplatserna har alla inblandade varit fråganöverens gräns-attom om
dragningen endast sällan ställs på sin och de problem alltspets att trotssom
uppkommer ofta kan lösas.

kraftigaste kritiken kommer från ganska litetDen antal politikerett som
arbetstagarinflytandet kan skapa onödighar tidsutdräkt, främstansett att en

tjänster offentligavid upphandling till den verksamheten och i någraav
situationer.andra, liknande De intervjuade politikerna har i flera fall ansett

arbetstagarinflytandet i vissa situationer berör frågor egentligen äratt som
politisk har dock inte dettaMerparten någon kränkningnatur. settav som
den politiska demokratin, eftersom alltid fri fatta sitt beslut iär attav man

den politiska församlingen, möjligen onödig omgång. Någonmen som en
har beslutsunderlaget berikas dessa synpunkter.tvärtom ansett att genom

dem har principiellaMen invändningar fackliga föreett rest attmotpar av
trädare får det föra politiskafram synpunkter vid sidansom man ser av- -
sedvanliga fora för opinionsbildning. Samma har också ansett attpersoner
de offentligt anställda härigenom får något inflytande denstörre överett
demokratiska beslutsprocessen i allmänhet.medborgarnaän

När det gäller inflytandeformema i kommunallagen kritiken betydligtär
kraftigare från politiskt håll. Kritiken riktar sig främst arbetstagar-mot

vid de politiska nämndernasrätt närvararepresentantemas samrnanträatt
eftersomden, fritt meningsutbyte.hämmanärvarorätten ettanses

-

-
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Såväl tjänstemännen på arbetsgivarsidan flera fackliga förtroendemänsom
negativ uppfattning del förhandlingarhar haft de skeren om en av som

inför behandlingen i politisk Tjänstemännen finner signämnd. iblanden
något egentligt förhandlingsmandat,sakna och förtroendemännen attanser

bliförhandlingarna kan formalitet inte erbjuder några reella möjen som
ligheter till inflytande. Förtroendemärmen också del tjänstemänattanser en

undvika sakliga diskussioner hänvisa tillförsöker politiska di-attgenom
rektiv.

Tjänstemännen på arbetsgivarsidan har i många fall sinangett som upp-
fattning arbetstagarinflytandet har kommit bli något för vidsträckt;att att

alla frågor kan i sin förlängning kommunens ellerröranästan anses
landstingets anställda blir dåoch underkastade den arbetsrättsliga regle
ringen. Bland har de förhandlingarna inför budget-annat reagerat mot att
besluten i realiteten kommer omfatta målverksamhetens och in-ävenatt
riktning. Från arbetsgivarsidan framförs också relativt ofta tillrättenatt
central förhandling förorsakar onödiga förseningar i handläggningen och

den ibland missbrukas.att

genomgående synpunkten från de fackliga förtroendemännenDen är att re
gelsystemet sådant väl fungerande; i den mån det föreliggerärsom pro
blem de i stället tillskriva felaktig attityd från arbetsgivarens sida.är att en
Förtroendemärmen har endast i undantagsfall de offentligtansett att an-

arbetstagarna har inflytandeställda den demokratiska besluts-störreett
andra medborgare. mångaDäremot har den enskilän menat attprocessen

tjänsteman handlägger naturligtvisda ärende har ganska möjett storsom
påverka innehålletlighet i beslut med utpräglat politiska inslag.ävenatt ett

råder delade meningar bland fackliga fönroendemännenDet de värdetom
den i politiska nänmder följer kommunallagen ochnärvarorättav som av
medbestämmandeavtal. Några värdefull. Andra befa-rätten ärattav anser

leder till sammanblandning arbetsgivar- och arbets-närvaronatt enrar av
tagarrollen, och de uppfattar poänglös därigenom de inte fårrätten attsom
delta i omröstningen till beslut.

-
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åtaganden, särskiltSveriges internationella med6.8.8.

på anställningoffentligavseende

ILO6.8.8.1.

föreskrifter förenings-omfattar antal olika ochILO:s regelsystem ett om
till del tillämpliga inom denförhandlingsfrihet. Reglerna dock baraär en

detta område, 1949 årsgrundläggande rättsaktenoffentliga sektorn. Den

principerna för organisa98 angående tillämpningenkonvention nr av
förhandlingsrätten, nämligen inteoch den kollektivationsrätten avser

tjänst artikel 6. tillägget dock konveni allmän Dettjänstemän görs att
allmännatill intäkt för begränsning de tjänstemäninte fårtionen tas en av

rubbning deras ställning. Vid deneller för någonrättigheter avannarsnens
uttrycket tjänstemän i allmänratificeringen bedömdesvenska attman

nationella förhållanden och synpunktertolkas bakgrundtjänst fick mot av
där-kommunaltjänstemän med ärnbetsansvarsvenska ochsamt att stats-

begreppet.171med föll in under

således inte tillförsäkrade sådanavissa offentliganställdafallI rätärvart
från år 1949. Emellertid har ILOi konventionentigheter tas an-som upp

för organisakonvention nr 151 från år 1978 skyddtagit särskild omen
anställningsvillkor iförfarande för fastställandetionsrätten och avom

Sverige år 1979.konvention ratificerade Konvenoffentlig tjänst, en som
myndighet.för alla anställda hos Dengäller i princip demtionen ärsom en

anställdas organisationsrätt och skydgarantier för de offentligtinnefattar

organisationsfientliga artiklarna 4-6.dar arbetstagarna mot angrepp
mån skallkonventionsstatema i den det behövsBland detsägsannat att

för-användningen förfaranden medgerfrämja utvecklingen och av som
myndigheternaanställningsvillkoren de berörda ochhandling mellanom

organisationer eller verka för andra metoderoffentliganställdasde som ger
medverka vid fastställandeför arbetstagarna möjlighet attrepresentanter en

lagstiftning får dockanställningsvillkoren. Genom nationell bestämmasav
påutsträckning garantiema skall tillämpas sådana högre tjänstei vilken

policyskapande eller ledande elleruppgifter i regel betraktasmän vars som
konfidentiell Poliskårenpå arbetstagare åligganden är strängt att.vars av

nationell reglering.kan också bli föremål för särskildoch försvarsmakten

föredragande statsrådet konventionensInför ratificeringen uttalade det att

171 1950:188 37Prop. s.
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bestämmelser inte nådde till svensk nivå och ratiñceringrätts attupp en
reg1ema.172inte fick leda till urholkade de inhemskaatt man

6.8.8.2. Den europeiska sociala stadgan

europeiskaDen sociala stadgan Europarådet år 1961, och denantogs av
ratiñcerades partiellt Sverige året därpå. Stadgan innehåller antalettav
grundläggande principer det sociala och ekonomiska området. Bland

förerkänns arbetsgivare och arbetstagare organisera sigrättannat atten
och förhandla kollektivt, liksom under vissa förutsättningar vidtaatt att
stridsåtgärder. anslutnaDe dock vissa möjligheterstaterna attges genom
inhemsk lagstiftning begränsa rättigheterna enligt stadgan. Det måste då

fråga inskränkningar nödvändiga i demokratisktär ettvara om som sam-
hälle garanti för andra fri och rättigheter eller skydd för samhälsom som
lets intresse, nationell säkerhet, allmän hälsa eller moral. Denna möjlighet
till inskränkningar ledde till på svenskt håll ansåg sig kunna ratifi-att man

stadgan förbehåll i vissa delar, dådet gällande ämbets-utan trots attcera
innebar begränsningar i de offentligt anställda tjänstemännensansvaret rätt

173vidta stridsåtgärder.att

i6.8.8.3. Den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema

Även denna konvention hör till Europarådets regelverk. Den årantogs
1950 och ratificerades Sverige år 1952. Bland de frihetemaupptagnaav
finns föreningsfriheten, inklusive bilda och ansluta sig till fack-rätt atten
föreningar. Konventionen medger vissa nationella begränsningar detnär
gäller medlemmar de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga för-av
valtningen. Några sådana begränsningar dock inte för handensynes vara
här i riket och svensk har befunnits stå i överensstämmelserätt med

intresse.174europakonventionen såvitt ärnu av

172 197879:148Prop. s.
173 1962:175Prop. s.11f.
174 SOU 1993:40 del B 71 ff.s.
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6.8.9. EG EES-rättoch

De offentliga anställningsförhållandena har i viss utsträckning föranlett
undantag eller särbestämmelser i några EG:s rättsakter. gällerDettaav
enligt såväl Romfördraget några de arbetsrättsliga direktiven.som av

Sålunda Rornfördragets bestämmelser arbetskraftensär fria rörlighetom
inte tillämpliga beträffande anställningar i offentlig tjänst artikel 48. EG

medborgare kan därmed inte åberopa den föreliggandestaternas annars
vistas i EG-land förrätten söka eller upprätthålla anställning.att ett att en

Undantaget för anställning i offentlig tjänst skall dock tillämpas restrik-
tivt. Enligt EG-domstolens praxis fordras det arbetet myndighets-att avser
utövning eller innehavaren tjänsten har statsrättslig särställning.att av en
Det skall med andra 0rd fråga sådana anställningar förutsättervara om som

arbetstagaren känner särskild solidaritet med Bara det förhållanatt staten.
det arbetstagaren har ställning offentlig tjänsteman inte tillräckligtatt ärav
för aktualisera undantaget. Till sådana arbeten tillgängliga föratt ärsom
medborgare i alla EG-stater räknas exempelvis lokförare och lastare vid
nationella jämvägsföretag, lärare vid offentliga skolor, sjuksköterskor och

1personal inom åldringsvården kommunanställda rörmokare ellersamt
175elektriker.

Medlemsstaterna har inte kunnat något direktiv ytterligareenas om som
preciserar undantagsregeln i Romfördraget. I stället kommissionen årgav
1988 meddelande med relativt detaljerade bindandeut ett men syn- -

176punkter på regeln och dess tillämpning. Enligt meddelandet skall undan-

gälla bara för speciella anställningar hos och andra offentligatag staten or-
inom försvarsmakten, polisen, rättsväsendet, skatteväsendet och dengan

diplomatiska kåren. Undantaget bör enligt kommissionen gälla anställ
ningar inom regeringskansliet, länsstyrelserna, lokala myndigheter och
riksbanken, liksom arbeten innefattar myndighetsutövandeäven som upp-
gifter. Kommissionen preciserar vidare antal områden tvärtomett som
borde för medborgare i alla EG-stater. Härvidöppna offentligavara anges

175 Se EG-domstolens avgöranden i mål 14979 kommissionen Belgien 1980mot
ECR 3881 ff. 1982och ECR 1845 ff., mål 30784 kommissionens. mots.
Frankrike 1986 ECR 1725 ff. 6685mål Lawrie-Blum 1986 ECRsamts. s.
2121 ff.

176 OJ ssc 7202, jämför sou 1992:60 107s.

-

-

-

-

-



SOUtillämpningsområde 1994:141Medbestämmandelagens150

samfärdsel177, sjukvård,offentlig hälso och detför kommersiellorgan
offentlig forskning för ickeundervisningsväsendetallmänna skol och samt

178militära ändamål.

offentliganställda finnas också i deför deSom kan undantagnämnts ar-
i direktivpå detta finns 1975 års kolbetsrättsliga direktiven. Exempel om

förbättring75129EEG. Direktivet syftar tilllektiva uppsägningar en av
vid uppsägningar grund arbetsbrist, och detskyddet för arbetstagare av

anställdas till information och överlägginnehåller föreskrifter de rättom
Enligtpå grund arbetsbrist.ning inför tilltänkta uppsägningar ut-av en

direktivet dock inte tillämpas itrycklig bestämmelse i artikel 2 b skall

fråga anställda hos offentliga myndigheter ellerArbetstagare ärom som
offentligrättsliga inrättningar .].

.

inom det gäller de offentligaBeträffande den i övrigt råder EU närsyn som
hänvisning till LOA-utredningens behand-anställningama kan här görasen

179ling ämnet.av

Chefstillsättningar6.9. och budgetbeslut

6.9.1. Inledning

förhandla§ medbestämmandelagen arbetsgivaren skall påI 11 attanges
initiativ kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation innan hanmedeget

beslutar Olikaviktigare förändring sin verksamhet. aspekterom en av av
bestämmelsen har kommit belysas relativt omfattande rättspraxis.att av en
Bland de frågor tilldragit uppmärksamhet ingår arbetsgihar sig störstsom

beslut tillsättning chefer och budget. Nya arbetsrättskom-varens om av om
mittén har redovisat analyserat domstolens praxis beträffandeochnoga

beslutstyper.180 följan-dessa båda Som sammanfattning kan här sägasen
de.

177 Offentliga och teletrañk, el- och gasdistribution radio ochtransporter, post samt
television.

178 Kommissionen sistpekar också på det förhållandet verksamhet det angivnaatt av
slaget ofta kan bedrivas i privat regi.

179 sou 1992:60 101 ff.s.
180 Se sou 1982:60 84 ff.s.
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6.9.2. Chefstillsättningar

Arbetsdomstolens praxis innebär beslut tillsätta chef, dvs.att ett attom en
existerande chefsbefattning får innehavare, skall föregåsnär en en ny av

förhandlingar enligt 11 Förhandlingsskyldigheten omfatta alla be-synes
tillsättaslut befattningar inrymmer någon form Chefskap elleratt som av

förmanskap131, direktör132allt ifrån verkställande eller högsta verk-annan
samhets1edare133 fönnan134 arbets1edare135.till eller Däremotannan om-
fattar förhandlingsskyldigheten i ll § medbestämmandelagen inte beslut

chef.136entlediga Domstolen har i rättsfallet AD 1979 118 uttalatatt en nr
följande vilka konsekvenser i fråga tillsättning chefsbesynsättetom om av
fatmingar får.

Ar det fråga högre befattning, innehavare har möjlighet på-attom en vars
verka arbetsgivarens allmänna verksamhet, föreligger förhandlingsskyldig

förhållandehet i till samtliga kollektivavtalsbundna fackliga organisationer.
Gäller beslutet lägre chefsbefattning, såsom arbetsledare, skallt.ex.en en
primära förhandlingar ske enligt 11 § första stycket andra meningen medbe
stärrtmandelagen. Det alltså här fråga viktigare förändringär om en av ar-
bets- eller anställningsförhållandena för den arbetstagare ärgrupp som
underställda arbetsledaren ifråga. Förhandlingsskyldigheten gäller då i for-
hållande till den organisation har kollektivavtal för den berördasom grup

arbetstagare.pen

I det fallet torde tillsättningsbeslutet regel ha betydelse för flerasenare som
någraeller individuella arbetstagare. Om så fallet föreliggerän inteären

forhandlingsskyldighet enligt 13 § medbestämmandelagen, fallreglerarsom
arbetsgivaren forhandlingsskyldig i förhållande till icke avtalsbundennär är

arbetstagarorganisation har medlem vilken berörs arbetsgivarens be-som av
slut. Arbetsdomstolen kan emellertid inte utesluta möjligheten i sär-attav
skilda fall beslut angående tillsättning lägre chefsbefattningar kan skeav
under sådana förhållanden förhandlingsskyldighet enligt 13 § föreligger.att

Förhandlingen kommer i realiteten vilken samtliga sökandeatt avse av som
tjänsten137,skall och arbetstagarorganisationen i praktikenhar fårätt att

sökande.183del ansökningshandlingar beträffande samtligata av osv.

181 Se 1991AD 128.nr
182 1980AD 72 och 1981 jämför 1981AD 62.nr nr nr
183 1982AD särskolerektor.nr
184 1980AD 163.nr
185 1981AD 45.nr
186 AD 1980 72.nr
187 Se 1980AD 163 och 1981 45.nr nr
188 Se nämnda rättsfall och AD 1982nyss nr

-

-

-

-



152 tillämpningsområdeMedbestämmandelagens SOU 1994:141

6.9.3. Budgetbeslut

frågaI arbetsgivarens skyldighet på initiativ förhandla innanatt egetom
han beslutar budget innebär rättspraxis det finns sådan för-att anta atten

ettårsbudget139handlingsskyldighet beträffande såväl långsiktisom mera
planeringsdokument190. rättsfallet AD 1979 149 arbetsdomstoI togga nr

len vad kan känneteckna vissa budgetbeslut inom näringsliupp som anses
vet:

Budgeten årsperiod och fastställs år för år före varje budgetårsavser en
början. Den sammanställning skilda delbudgetar, såsomutgör en av avseen
de tillverkning, försäljning, personal, omkostnader och investeringar. Bud

täcker företagets hela organisation och verksamhet.geten

Beträffande särskilt den budget tvisten gäller framgår utredningensom av
delbudgetama innehåller uppgifter bl.a. planerade investeringar, for-att om

iändringar produktionen, nyanställningsbehov, planerade omplaceringar,
beräknad rationaliseringseffekt legotillverkning.och planerad .

budget den målet gällerEn kan betraktas handlingsprogramtyp ettav som
för verksamheten under det år budgeten Budgeten innehåller be-avser. en
dömning vilka ekonomiska konsekvenser för med sig bl.a.programmetav
från resultat och likviditetssynpunkt. Genom budgeten planeras
verksamheten för budgetåret. Budgeten också möjlighet samordnaattger
verksamheten inom organisations skilda delar, såsom i detta fallstörreen

dotterföretag.koncernens Budgeten instrument för kontrollär även ett av
Genomverksamheten. olika former kontrollåtgärder kan utfalletav av

verksamheten undersökas och avvikelser från budgeten analyseras.

I rättsfallet klargjorde domstolen också själva budgetbeslutet inte på-att
förhandlingsskyldighetverkar den enligt 11 § vilar på arbetsgivarensom

Ävenhan tänker realisera de beslut har planerats i budgeten.när som om
arbetsgivaren initiativ förhandlat ihar samband med budgeteneget att

måste såledeshan förhandlingar han under budgetåretantas, ta upp nya om
tänker fatta sådant beslut i llett som avses

De två långsiktiga planeringsdokument på det kommunala områdetmera
ti1l191domstolen har inte innefattat några bin-har haft ställningatt tasom

dande beslut verksamhetens inriktning. i det falletMen plane-om ena var
ringsdokumentet, mycket omfattande, utformat på i principsom var samma

Ävenvanlig kommunal årsbudget. i andra fallet innehölldetsätt som en

189 1979 149 1980 93AD aktiebolag och 34 och kommuner, jämför ADnr nr
1978 88.nr

190 1981AD 125 femårig ñnansplan inom kommun och 1982 6 femårs-nr nr
inom kommun.program

191 1981 125AD och 1982nr nr

-
-

-

-
-

-
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ställningstabetydelsefulla och konkretadokument mycketkommunens

planperioden; ställningstagandeutvecklingkommunens underganden om
arbetsgirörde förhållandet mellandirekt inriktning på frågorhade somna

och arbetstagare.vare

6.10. Utländsk rätt

6.l0.1. Finland

Arbetstagarbegreppet6 0.1
.

frånutgår i vidare mån den svenska grundfinländska arbetsrättenDen än
definitioner sådana begrepp arbetsgivare ochläggande legala som ar-av

således i 1970 årsDefinitioner allmän giltighet återfinnsbetstagare. med

arbetsförhållande. Som arbetsavtal där ettarbetsavtal ochlag avsesom
förbinder sig denvarigenom den arbetstagaren,avtal, parten, attena

ledning och uppsikt utföra arbeteandra, arbetsgivaren, under dennes mot
§. dra den slutsatsenlön eller vederlag l kap. 1 Härav kan attannat man

någonåtminstone fyra förutsättningar måste uppfyllda för skallattvara
finländsk måste frågaarbetstagare enligt Deträtt. ettvara omanses vara

avtal. Vidare skall omfattarättsförhållande grundas på avtalet en ar-som
ledningarbetet skall utföras under medkontrahentensbetsprestation, och

skall utföras vederlag. Enligtoch uppsikt. Slutligen gäller arbetet motatt
dock inget veder-1970 års kan arbetsavtal för handenlag ävenett vara om

förutsättning omständigblivit uttryckligen bestämt. En dålag har är att
inte får visa arbetsprestationen skall ske till vederlag.heterna rättatt utan

angivna deñnitionema har genomslag också på arbets-De fått annannu
Liksom i Sverige så, begreppenrättslig lagstiftning. torde det dock attvara

syfte.192alltid aktuella lagens specifikamåste tolkas bakgrund denmot av
få i någotOch dessutom gäller begreppen direkt på grund lag kanatt av en

avseende annorlunda utfomming.

allmänt fåttMer gäller arbetstagarbegreppet med tiden haratt en mer
extensiv tolkning. finns dock inte någon motsvarighet till den kategoriDet

Sverige kallas jämställda uppdragstagare. Vidarei bör tilläggas attsom

192 Se Antti Suviranta i Arbetsrätten i 89.Norden, s.

-
-

-

-
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de legala definitionerna knappast kan betraktas fullt uttömmande. Desom
kan således otillräckliga i vissa situationer, skall dras melnär gränsenvara
lan anställningsförhållande och uppdragsförhållande. sådanaI situaett ett
tioner har falla tillbaka på helhetsbedömning samtligaattman en av om-
ständigheter i den enskilda tvisten. Det har då särskild betydelse arbetetom

193utförs under omedelbar och kontinuerlig arbetsledning.

6.10.1.2. Lagregler kollektivavtal och arbetstagarinflytandeom

skall tillHär början lagen kollektivavtal från år 1946.nämnas Lagenen om
innehåller de grundläggande reglerna kollektivavtalet och dess rätts-om
verkningar. Reglerna gäller sådant fomlkrav för kollektivavtal, bun-som
denheten för olika ogiltighetsverkningarrättssubjekt, beträffande enskilda
avtal strider kollektivavtal och sanktioner vid avtalsbrott. Lagenmotsom
har vidsträckt tillämpningsområde gälleroch för flertalet arbetsförhålett
landen.

För kommunala tjänsteinnehavare gäller dock 1970 års lag kommunalaom
tjänstekollektivavtal. Enligt den lagen fastställs anställningsvillkoren för de
kommunalt anställda tjänstekollektivavtal. Vissa frågor undan-ärgenom

från det avtalsbara området. Man kan här peka på sådant behö-tagna som
righetsvillkor, tjänsteinnehavamas skyldigheter, disciplinansvar och pen-
sionsfönnåner. Lagen identifierar också kollektivade förhandlingspartema
och vilka bundna kommunala kollektivavtal. finnsär Det be-anger som av
stämmelser arbetsfred, arbetstvister och sanktioner. Att beakta är ävenom
1944 års lag förhandlingsrätt för innehavare kommunala tjänster.om av
Där de enskilda tjänsteinnehavama viss förhandla i frågorrätt attges en av
allmän eller principiell lagen föreskriver också skyldighet förnatur, men en
den kommunala arbetsgivaren förhandla med arbetstagarnas organisaatt
tioner och lämna information till dessa.att

På den statliga sidan finns lag från år 1970 tjänstekollektiv-statensen om
avtal. Innehållet kan i utsträckning vad gäller isägasstor motsvara som
fråga tjänstekollektivavtal hos kommunala arbetsgivare. Härtill kom-om

särskild statstjänstemannalag med bestämmelser de statliga be-mer en om
fattningshavamas anställningsvillkor. Lagen skyddar också den anställdes
föreningsfrihet. Myndigheten får inte förbjuda tjänsteman ansluta sigatten

193 Antti Suviranta i Arbetsrätten i 89Norden, och 91.
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på-myndighetenheller fårförening.medlem i Inte utövatill eller envara
siganslutaeller henneförmå honomförpå tjänstemarmentryckning attatt

18 §.i denkvarförening ellertill att starmaen

inomsamarbete1978 års laggällerarbetstagarinflytandeBeträffande om
behandlingeninverka påtillerkännsArbetstagarnaföretagen. rätt att aven
tillämplig i föreoch arbetsplats. Lagenarbetegäller deras ärärenden som

skall lagenDockminst 30normalt uppgår tillpersonal personer.tag vars
och i prineller affärsverkinrättningarämbetsverk,i statligainte tillämpas

kommerämbetsverk. Ytterstinrättningar ellerkommunalaheller icip inte
inrättningellerföretagarbetsrådsärskiltpådet avgöra ettattett enoman

tillämpning.träder ilagendenär attartenav

6.10.2. Danmark

princip tillämpligakollektivavtal ilagstiftningarbetsrättsligSåväl ärsom
lønmodtaofta benämndräkna arbetstagaredenbara är att somsom

ger.194 finns inte iarbetstagarbegreppetallmängiltig definitionNågon av
la-tillämpning sådanauttolkningen variera vidtordeSålundadansk rätt. av

dag-arbejdsskadeforsikringsloven,funktionaersloven,ferieloven,gar som
arbejdsløshetsforsikringsloven.195ochpengeloven

kriterier för begreppeturskilja vissa allmännasagda kanTrots det mannu
då den arbetspresterandeHuvudkriteriet ärarbetstagare. är partenatt

arbetsledningsrätt.196 Andra omständigheterunderställd motpartens av
arbetstid, den arbets-någon bestämdgällerhuruvida detbetydelse är om

det utgår lön elleri sitt ställe ochnågonfårpresterande sätta omannan
sådant förhållandeockså tillför arbetet. Manersättningliknande ettser

sker också be-för misslyckas. Detstår risken arbetetatt ensomsom vem
yrkesmässigaekonomiska ocharbetspresterandedömning den partensav

almindeliggälla förvad brukarställning och denna mot ensvarar somom
lønmodtager.

nyligen har de-rättspraxis. Försthar utvecklats iArbetstagarbegreppet en
i laglagbestämmelse. har då skettarbetsrättslig Detinflutit ifinition enen

194 9i Arbetsrätten i Norden,följande 01e Hasselbalchse härtill och till det s.
195 hänvisningar.22, jämteSvenning Andersen,Se Larst.ex. s.
196 189Ruth Nielsen, s.

-

-
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med relativt begränsat tillämpningsområde, nämligen lov arbejdsgiveom
pligt til underrette lønmodtageren vilkårene for ansaettelsefor-atrens om

197holdet. Lagen gäller med vissa undantag för alla lønmodtagere.
Det begreppet definieras i lagen enligt följande: Som lønmodtagere anses

der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold §personer,
stk. 2. Denna definition innebär i princip anpassning till vaden som

skatterätten.198gäller inom I motiven framhåller regeringen det medatt
hänsyn till arbetet inom EG har blivit allt viktigare fastställa generellatt en
och hanterbar definition arbetstagarbegreppet med hänsyn till EG:sav att
direktiv många gånger skyddar den arbetstagare inteär andra kasom men
tegorier arbetande. Den återgivna definitionen EGav nyss motsvaraanses

praxis.199domstolens

Medinflytandet för arbetstagarsidan vilar i huvudsak på kollektivavtal och
inte lag.

6.10.3. Norge

Norsk saknar allmängiltig ochrätt uttömmande legaldefinition be-en av
arbetstagare. Det finns visserligen förklaringar till bådegreppet arbetsgi

och arbetstagarbegreppen i flera lagar. Men förklaringama harvar- ansetts
så allmänt hållna de inte ägnade skilja anställningsförhåläratt attsom ut

natuLZOOlandet från arbetsavtal av annan

Enligt lov arbeidstvister arbeider enhverär vederlagom motsom.
utfører arbeid hvilken helst i tjenste Somartav som en aimens ar-
betsgivare räknas i lagen enhver, sysselsetter eller flere arbeideresom en
l §. Motsvarande förklaringar finns i andra lagverk, lov arbeit.ex. om
dervem arbeidsmiljø 3 och 4 §§. Den lagen bygger dock påog m.v. ett
något utvidgat arbetstagarbegrepp i det bl.a. patienter och elever skallatt
anses som arbetstagare.

legalaDe definitionerna har alltså uppfattats ofullständiga. Det harsom
därmed blivit erforderligt komplettera bl.a. arbetstagarbegreppet medatt

197 Lagen bygger på EG-direktivdet år 1991 och arbetsgivaantogssom som avser
skyldighet informera arbetstagarna anställningsvillkoren.attrens om

198 Kildeskatteloven § 43, stk.
199 Bemasrkinger, s.
200 Stein Evju i Arbetsrätten i Norden, 229.s.
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ytterligare kriterier. Vid tvist i enskilt fall tillgriper därför hel-ett man en
hetsbedömning ungefärligen modell i Sverige. Det såleärav samma som
des klart det i norsk upprätthållsrätt uppdragsförhållandenatt gräns moten
och förtroendeuppdrag. Liksom enligt dansk får det särskild betydelserätt

den arbetspresterande underkastad medkontrahentens ledningärpartenom
och kontroll. Men beaktar sådant den arbetspresterandeäven attman som

har fortlöpande ställa sin arbetskraft till förfogandeparten och detatt att
föreligger personlig arbetsskyldighet. Av intresse avtaletsär ävenen var-
aktighet fråganoch bär risken för arbetsresultatet. Det får vissvem som en
betydelse hur har framställt sin relation inför offentliga myndigheparterna

Enligt norsk gäller fårdet uppfattasrätt absolutter. krav påett- som att
person.201arbetstagaren skall fysiskvara en

Det skall slutligen arbeidstvistloven harnämnas något vidare inne-att ett
håll vad rubriken kanän vid handen. Den innehåller således vissaanses ge
grundläggande bestämmelser kollektivavtal och fredsplikt. Närom om ar-
bets bygger på förutsättningen den aktuella haratt personen

eller flera anställda medför detta således norsk inte erkänner kolrättatten
lektivavtal anställda.202med enskild näringsidkare saknaren som

Liksom i Danmark vilar medinflytandet för arbetstagarsidan i huvudsak på
kollektivavtal.

6.10.4. Tyskland

Enligt den juridiska litteraturen kännetecknas begreppet arbetstagare
Arbeitnehmer kriterier. detFör första skall relation gåtre parternasav
tillbaka på privaträttsligt avtal eller något liknande förhållande. Vidareett
skall det föreligga skyldighet utföra arbetsprestation. Slutligenatten en

Ävengäller arbetet skall utföras i tjänst hos någon iatt Tysklandarman.
upprätthålls den självständiga uppdragstagaren.gräns Vadmoten som
främst talar för anställningsförhållande då den arbetspresterandeett är att

har fortlöpande fullgöra arbetsuppgifter alltparten eftersom deatt upp-
kommer kontroll.2°3han står undersarnt att motpartens

201 Stein Evju i Arbetsrätten i Norden, 230s.
2 Stein Evju i Arbetsrätten i Norden, 243.s.

203 Günter Schaub, 36 ff.s.

-

-

-

-
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företanivåer inomoch på olikaolika formerArbetstagarinflytande finns i

gen.204 reglerasBetriebsratföretagsrådinflytande s.k.Ett genomgenom
någon defi-innehåller intefrån år 1972. LagenBetriebsverfassungsgesetz

allmängiltigapå deni principbyggerarbetstagarbegreppetnition utanav
juridiska litteraturättspraxis och denutvecklats iharbestämning som

ren.2°5 till-för lagensbetydelseavgörandeArbetstagarbegreppet har en
lagenarbetstagare,saknarOm vederbörande ärlämpningsområde. status av

kategorier arbetstavissagälleri fall. Dessutomtillämplig hansinte att av
mindre delSåledes endaståberopa delar lagen.endast kan är avenavgare

företaarbetar itjänstemänbeträffande detillämpligabestämmelserna som
ledning.gets

skall vidaBetriebsverfassungsgesetzförtillämpningsområdetBeträffande
drivs i privatför företagarbetsgivarsidan gällerpådensägas att somre
underkastademyndigheter intedelstatligaFederala ellerrättslig form. är

federalt1974 dock defrån årfinns i lagen. En lagregleringden gersom
sina arbetsvillkor, ochtill medinflytandemöjligheteranställda vissa över

med färrePrivata företagflertalet delstater.finns i änmotsvarande regler
Betriebsverfassungsgesetz.inteanställda omfattasfem av

2 §omfattningungefär denundantagsbestänunelsergällerVidare somav
fullt till-inteBetriebsverfassungsgesetzmedbestämmandelagen har. är ut

icke-materiell ideo-intellektuell ellerarbetsgivaren driverlämplig när en
politiska, välfullföljergäller företagverksamhet. Detsammalogisk som

Även opinionsbildandesyften.konstnärligavetenskapliga ellergörande,
Betriebsverfassungs-tillämpningsområdet förutanförverksamhet faller

gesetz.

enligtarbetstagarnagäller vidare000 anställdaföretag med högst 2För att
styrelse,företagetsiledamöterBetriebsverfassungsgesetz har rätt att utse
medantredjedel ledamöterna,dåAufsichtsrat. Arbetstagarna utser aven

försärbestämmelser gällerVissatill företaget.återstoden väljs ägarnaav
familjeföretag.bl.a.

inflytandetregleras2 000 arbetstagare,företag har flerOm änett genom
Enligt la-år 1976. denMitbestimmungsgesetz,Aufsichtsrat i antogssom

20,till 12, 16 ellerAufsichtsratledamöter itotala antaletuppgår detgen

204 149 ff.Jämför SOU 1975:1 s.
205 Jämför ovan.

-

-

-
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alltefter antalet anställda i företaget. Bolagsstärnman och arbetstagarna
väljer vardera hälften ledamöterna i Aufsichtsrat. Ordförandenav utses
bland de ledamöter bolagsstämman har valt. Detta medför i praktikensom

ägarsidan här har det inflytandetäven avgörande iatt Aufsichtsrat, efter-
ordföranden har två utslagsröst.röstersom

Mitbestimmungsgesetz alltså tillämplig baraär i företag med fler 2 000än
anställda. En förutsättning verksamheten drivs iär privaträttsligattarman
form. Liksom det gäller Betriebsverfassungsgesetznär vissa företagär
undantagna från tillämpningsområdet för Mitbestimmungsgesetz. Undan-

företag driver ideologiskt inriktadtaget verksamhet. Därmedavser som en
opinionsbildande verksamhet, rörelser med politisk,även religiavses men

välgörande, vetenskapligös, eller konstnärlig inriktning.

Föreskrifter medinflytande Aufsichtsrat finns också i 1951 årsom genom
Ägarnalag för kol och stålindustrin. och arbetstagarna lika mångautser

ledamöter Här föreligger dock den viktiga skillnaden jämfört medvar.
Mitbestimmungsgesetz inte väljer ledamotägarna har utslags-att en som

I ställetröst. neutral ledamot, alltså kan fallautses avgörandet i fråen som
där och arbetstagarrepresentantemaägarna har olika uppfattningar.gor

6.10.5. Frankrike

Ett anställningsavtal föreligger enligt fransk arbetsrätt harnär en person
åtagit sig arbeta för någon räkning och under någonatt annans annans
kontroll ersättning. Enligt den juridiska litteraturen fårmot det också bety-
delse vederbörande har blivit inlemmad i arbetsorganisation påom etten
sådant karakteriserarsätt anställningsförhållande. Man då tillettsom ser
den arbetspresterande ekonomiska ställning och hans rättsligapartens
skyldighet Ävenefterkomma instruktioner frånatt andra faktomotparten.

förs dock in i bedömningen. Det får således betydelse den utförrer om som
arbetet har bestämda arbetstider, bestämda arbetsuppgifter och fasten
lön.2O5

Rätt till medinflytande för arbetstagarna finns företagsråd comitégenom
dentreprise. Företagsråd skall inrättas i alla privata företag och offentliga
inrättningar dock administrativa myndigheter med minst 50 arbets-

206 Code du travail, kommentarer till artikel L 121-1.

-

-

-
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möjlighet50, dockunderstiger harantalet arbetstagareOm parternatagare.
består företags-Rådetkollektivavtal.företagsråd med stödinrätta avatt av

dedelegationdentreprise ochchefleledaren representerar an-somen
ställda.2O7

medconsultersamrådaskyldighetallmänåläggsArbetsgivaren atten
information ochmedskall förse rådetochbeslut, hanföretagsrådet före

beslut.2°8 ocksåinnehållertravailCode dutillsitt förslagmotiverakunna
företagsrådetsamråd medinformation och närreglerrelativt utförliga om

på mark-och lägetställningekonomiskaföretagetssådantgällerdet som
arbetsplatsenteknologi påintroduktionenpersonalpolitiken,naden, av ny

förändringar.2°9 inrättasdet skallgällerDessutomorganisatoriskaoch att
företag medéconomique iCommissionekonomikommittésärskilden

anställdazlo000minst l

207 433-1.431-1 ochartiklarna LCode du travail,
208 431-5.Artikel L
209 432-3.432-1-1, 432-2 ochArtiklarna L 432-1,
210 434-5.Artikel L
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Föreningsrätt

7.1. Inledning

avsnitt skall frågor föreningsrättI detta behandlas. Begreppet för-om
eningsrätt något inskränkt begreppet föreningsfrihet,är änavser som mer

förekommer i 2 kap. l § 5 regeringsformen och friheten gente-som avser
det allmänna sluta sig med andra för allmärma ellermot att samman en-

skilda syften, bilda föreningar. föreningsrättdvs. Med däremot i all-avses
mänhet i förhållande till på arbetsmarknaden tillhörarätten motparten att

för facklig organisation.och verka en

Reglerna i 7-9 §§ medbestämrnandelagen föreningsrätt centrala påärom
området. Dessa regler handlar vad brukar kallas den för-positivaom som
eningsrätten regler till skydd för tillhöra och verka förrätten att en ar-
betsgivar- eller arbetstagarorganisation. Här skall emellertid denävenen

föreningsrätten beröras. inegativa Därmed detta sammanhang rättenavses
stå utanför facklig organisation.att en

positiva föreningsrätten7.2. Den

7.2.1. Inledning

Som har innehåller medbestämmandelagen i 7-9 §§ reglernämntsnyss om
den positiva föreningsrätten. Enligt § föreningsrätt7 med förrättavses en
arbetsgivare och arbetstagare tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagar-att en
organisation, utnyttja medlemskapet och verka för organisationenatt att

för sådaneller bildas.att en

Föreningsrätten skall enligt 8 § första stycket lämnas okränkt. Paragrafen
innehåller vidare i sitt första stycke beskrivning vad meden av som avses

-
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föreningsrätten.kränkning således kränkning förenings-Det äraven en av
någon arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtar åtgärd tillrätten om en
någon påskada för den andra sidan för denne har utnyttjat sin för-att

eningsrätt, likaså någon på den sidan vidtar åtgärd någonmotom ena en
sidan i syfte förmå inte utnyttja sinden andra denne föreningsrätt. Enatt att
föreligger åtgärden åtagandekränkning vidtas för nå-även att ett motom
skall uppfyllas.gon annan

enligt 9 §Det åligger arbetsgivar- och arbetstagarorganisation söka hin-att
någon medlem vidtar åtgärddra kränker föreningsrätten. Haratt en som en

medlem vidtagit sådan åtgärd, organisationen skyldig söka få ho-är atten
medupphöra det.attnom

innebörden regler skallDen dessa beröras. under-Förnärmare strax attav
förståelsen bör först historiskalätta dock den bakgrunden tillämnetav

regleringen beröras helt kort.

7.2.2. Bakgrunden

moderna fackföreningsrörelsens framväxt slutet 1800-taletDen under av
motarbetades på många håll arbetsgivarna. Dessa ville ofta inte erkärmaav

tillhöra fackförening,arbetarnas och många strejker rörderätt att en mer
eller mindre uttryckligen föreningsrätten. Först den s.k. December-genom
kompromissen år 1906 föreningsrätten allmänt erkännande.ettvann mer
Decemberkompromissen innebar kollektivavtalen på SAF-LO-områdetatt
skulle tillföras klausul bl.a. följande lydelse.en av

Med iakttagande avtalets bestämmelser i övri arbetsgivarenäger rättgt attav
fördela arbetet, frittleda och och avskeda arbetareatt antaga samt att an-

vända arbetare, dessa organiserade eller ej.ärooavsett om

Föreningsrätten skall å sidor lämnas okränkt.ömse

[...]

Härigenom stod det klart det farms rättsligt anspråk på respekt föratt ett
i förhållandenföreningsrätten de där klausulen gällde.

Efter det arbetsdomstolen inledde sin verksamhet år 1929 blev för-att
eningsrättens innebörd föremål för domstolens prövning i flera fall. Sär-

rättsfallet 1933 94,skilt märks AD där det slogs fast föreningsrättattnr
följde kollektivavtalets rättsliga arbetsgivareEn alltså skyldignatur.av var
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innehöll någonkollektivavtalet inteföreningsrättenrespektera ävenatt om
bestämmelse det.uttrycklig om

mycket omdebatterad i bör-lagreglering föreningsrättenFrågan varavom
framåt.1 Föreningsrättsliga bestämmelser förstasekel ochjan detta togsav

förenings- och förhand1936 års lagin i lagstiftningengången omgenom
lingsrättz. vilken såg förhandkorn den uppfattningDärigenom att segra,

ville reglera föreningsrätten iprimära och därför endastdetlingsrätten som
säkerställa förhandlingsrätten.nödvändig förutsträckningden attvarsom

frågor negativa för-skäl densaknades detMed det synsättet att ta upp om
huvudlinjen i debatten innebarbehandling. andratill Deneningsrätten

ståtillhöra förening bordedäremot rätträtten attmotsvarasatt att av enen
förening.utanför en

i 1936 års lag kompletterades ochföreningsrättsliga bestämmelsernaDe
förts till1940. har sedan i huvudsak oförändradeförtydligades år De över

medbestämmandelagen.

innehållReglernas7.2.3.

innehåller definition begreppet för-§Medbestämmandelagens 7 en av
arbetstagareför arbetsgivare ochföreningsrätteningsrätt. Med rättavses en

utnyttja medlem-arbetstagarorganisation,arbetsgivar- ellertillhöra attatt
Förhåleller för sådan bildas.för organisationenoch verkaskapet attatt en

alltså inte.organisationen och dess medlemmar berörsmellanlandet

således neutral i denenligt medbestämrnandelagenFöreningsrätten är me
Som fram-såväl arbetsgivare arbetstagare.den tillkommerningen att som

praktiskt alltid förgivetvisgår vad har detär tagetsagts ar-av som ovan
också i regel utgångs-betydelse.betstagarsidan reglerna har Det ärsom

finnsframställningen. kan dock detpunkten i den fortsatta Det nämnas att
arbetsgivares föreningsrätt harrättspraxis, där kränkningfall iett enen av

konstaterats.3

1 behandling finns i SOU 1975:1 213 ff.utförlig redogörelse för frågansEn s.
2 SFS 1936:506.
3 1946 68.AD nr

-

-

-

-
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frågaDet skydd för i beståendeär anställningsförhållanett parterna ettom
uppdragsgivare4.de och för s.k. jämställda uppdragstagare derassamt

Arbetssökande omfattas principiellt inte reglerna, inte heller förutvaranav
de arbetstagare pensionärer. Enligt uttalande i förarbetenaär tillettsom
1940 års lagändringar kan dock föreningsrättskränkning föreliggaen om en
arbetsgivare då fråga anställandet viss arbetstagareär vidtar åt-om av en
gärd i syfte förmå arbetstagaren gå eller inte in arbetstaatt att ur, en
garorganisation.5 Arbetsdomstolen har vidare i vissa fall funnit reglerna
tillämpliga något anställningsförhållande inte har förelegat. Det hartrots att
då varit fråga arbetsgivare återanställavägran arbetstagareattom av en
efter vad kan betecknas tillfälligt uppehåll i anställningsförhålettsom som
landet, dvs. vid säsongsarbete e.d. Föreningsrätten gäller alltså i viss ut-

anställd.6sträckning för den tidigare har varitäven Det kan tilläggassom
det osäkert reglerna i 25-27 §§ anställningsskyddslagenär föreatt om om

trädesrätt till återanställning för sigmed brott dessa kanatt ett utgöramot
föreningsrättskränkning enligt medbestämmandelagen, vilket haren anta-

förarbeten.7gits ställe i anställningsskyddslagens Betydelsenett av an-
ställningsskyddslagen i detta sammanhang troligen begränsad såtillvidaär

den i praktiken kan visst föreningsrättsligt skydd, den inteatt ett attge men
har någon direkt inverkan på medbestämmandelagens föreningsrättsreg
ler.3 En återanställa arbetstagare ivägran situation då anställatt en en
ningsskyddslagens företrädesrättsregler tillämpliga skulle såledesär kunna

upphov till skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren enligt anställnings-ge
skyddslagens regler, det skulle inte fråga något brottmen motvara om
medbestämmandelagens regler.

Föreningsrätten gäller till förmån för enskilda arbetsgivare och arbetstaga
Den därför endast indirekt skydd organisationerna. Enligt 8 §ettre. ger

stycket9andra organisationerna inte skyldigaär tåla sådana kränkningaratt
enskildas föreningsrätt innebär intrång i deras verksamhet. Skerav som

detta, har den drabbade organisationen till skadestånd.rätt

4 Se § 21 st.
1940:106Prop. 21.

6 Se AD 1935 194417, 96 och 1959 10; utgång i AD 1982 16,nr motsattnr nr nr
rörde s.k. sommargårdsarbetare.som en

7 Prop. 1973:129 166.s.
Se 197576:105 Bilaga 3441 och 1982AD 16.prop. s. nr

9 Se nedan.strax

-
-

-

-

-

-

-

-
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Enligt 8 § första stycket skall föreningsrätten lämnas okränkt. Stycket
innehåller vidare bestämmelser vad kränkning förenings-ärom som en av

En sådan kränkning föreliggerrätten. någon på arbetsgivar- ellerom ar-
betstagarsidan vidtar åtgärd till skada för någon på den andra sidan fören

denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller någon på den sidanatt om ena
vidtar åtgärd någon på den sidanandra i syfte förmå dennemoten att att
inte utnyttja sin föreningsrätt. En föreningsrättskränkning föreligger även

åtgärden vidtas för åtagande någon skall uppfyllas.att ett motom annan

förstaEn förutsättning alltså det skall ha vidtagitsär åtgärd. Har åt-att en
gärden vidtagits någon har utnyttjat sin föreningsrätt krävs dess-mot som

åtgärden skall ha varit till skada för vederbörande förutom att det skallatt
kunna fråga föreningsrättskränkning.vara om en

åtgärderDe åsyftas i lagrummet kan många olika slag. Detsom vara av
måste fråga något slags konkret aktivitet, dit i vissa fallävenvara om
underlåtenhet handla kan räknas. Typiska sådana åtgärderatt är uppsäg
ning och avskedande, hit hör exempelvis omplaceringäven och in-men
dragning förmåner.av

Mer allmärma uttalanden kan inte betraktas åtgärd i lagens mening.som en
åtgärder.Däremot kan så fallet med hot Det finns alltså gränsvara om en

mellan den allmänna yttrandefriheten och skyddet för föreningsrätten.
Detta utvecklas särskilt i rättsfallet AD 1982 33, där domstolen uttaladenr

följande.bl.a.

Arbetsdomstolen sammanfattningsvis det inte kan innefatta någonattanser
föreningsrättslaänkning arbetsgivare kritiserar viss facklig organiatt en en
sation eller viss facklig förtroendemans bedriva fackligsätt verksamhet.att
Det saknar därvid betydelse huruvida kritiken befogad eller inteär eller om
kritiken framförs offentligt eller i Allmänna uttalanden motsidanenrum. om
och dess företrädare kan nämligen aldrig i sig konstituera föreningsrätts-en
kränkning. Ar det emellertid inte fråga allmänt uttalande i ställetett utanom

eller mindre direkt uttalat hot någon eller några enskildaettom mer mot ar-
betstagare blir situationen naturligtvis ifr. 1976AD 128.en annan nr

Vad med åtgärd skall ha varit till skada Enligt vad harattavses en som
uttalats i rättspraxis bör uttrycket uppfattas på det åtgärden harsättet, att

10 Set.ex.ADl993nr8.
11 SeocksåAD1991nr13.

-

-
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till nå-ägnad ledaåtgärdendrabbade, ärskada för denvidtagits till attom
12för denne.påtaglig olägenhetgon mera

stridsåtgär-sådanavidtainte påinkräktarFöreningsrättsskyddet rätten att
Åintressetvist.ståndpunkt iunderstödjatillsyftarder partsatt enensom

stridsåtgärder. Härfackligavidocksågäller föreningsrättenandra sidan
uppkomma. Arbetsdomstolengränsdragningsfrågorbesvärligakan angav

bedömningen.riktlinjer för65 följande1983domeni nr

åtgärd undervidtagenarbetsgivaregäller tvistdetNär enenom en av
undersökaskallföreningsrättskränkningkonflikt innebärlovlig manöppen

ligger detprövningenVid den närakanmed åtgärdenvad syftet antas vara.
under vilkafrågaåtgärd detfrågan vilken ärställa sigtill hands om-om,att

någonåtgärden harföretas ochdenden företas,ständigheter mot omvem
påtaladeFramstår denintressefrågan.självasamband medsakligtform av
kan detintressekonflikteninslag i självanaturligtganskaåtgärden ettsom

däremot åtgär-föreningsrättskränkning. sigTerfrågainte antas enomvara
harsynpunktensvårförklarlig frånovanlig och partden attsett avmersom

mångabedömningenbliri konfliktenståndpunkthävda sinintresse attav
för-varit frågadetfår lovdvs.mangånger anta att om enattannan,en

exemplifieradedeomständigheterandra äneningsrättskränkning. Aven nu
i bilden.medkommatorde kunna

dessmedföraverkannonnerandesin s.k.kollektivavtal kan attEtt genom
imedlemmarinteför arbetstagaregälla ärlönenivå kommer ävenatt som

oorganiseradesig dessaorganisationen,kollektivavtalsslutande ärden vare
emelförekommerorganisation. Detfackligieller medlemmar annanen
i löne-missgynnasminoritetsorganisationerimedlemmarlertid ibland att
harföreningsrättderasgällandeviljadåkanhänseende. Dessa göra att

innefattarinteföreningsrätten14 slagit fastArbetsdomstolen harkränkts. att
lönehänseende.15 bliskall kunnadetFörilikabehandlingtillnågon atträtt

föreningsrättskränkningagerandesådantbedömafråga ettatt som enom
för-grundlikabehandling änanspråkfinnsdetkrävs ett annanatt

bestämmelser iexempelvisgrund kansådaneningsrätten. En ett en-vara
anställningsavtal.skilt

kollektivavtalsbestäm-behandlingenfråga dennärbesläktadEn är avom
fråga hargranskningsarvode. Dennaellermätningsarvodemelser ettom

12 1986 25.AD nr
13 1990 67.95 och1983 65 ochADfrån tidSe nrt.ex. nrsenare
14 100.19911983 184 och69,jämför19821977 222 ochSe AD nrnrt.ex. nrnr
15 1971 34.AD nr

-
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arbetsdomstolen.antal gånger bedömts Frågan har gällt arbetsgiav om
har gjort sig skyldig tiH föreningsrättskränkning lö-göraattvaren genom

förneavdrag sådant arvode för de arbetstagare har varit anslutna tillsom en
organisation inte slutit det ifrågavarande avtalet. Domstolen slagitharsom
fast avdrag för arvode endast verkliga kostnader föratt motsom svarar
mätning ackordsarbete inte kränkning de arbetstagarnas för-utgörav av
eningsrätt. I den mån hararvodet kommit bidrag till den kolutgöraatt ett
lektivavtalsbärande fackliga organisationens allmänna verksamhet har där-

kränkning föreningsrätten föreligga objektivtemot ansetts sett.en av

För åtgärd skall föreningsrättskränkande måste den ha vidtagitsatt en vara
i sådant syfte. Det behöver därvid inte frågan direkt syfteett ett attvara om
kränka föreningsrätten. En arbetsgivare felaktigt sig ha rätttror attsom
vidta viss åtgärd, rättsstridigt avdrag från syndikalistisktgörat.ex. atten
organiserade arbetstagares löner för granskningsarvode enligt byggnadsav-

grunden.talet, kan inte undgå för föreningsrättskränkning på denansvar
Däremot kan misstag rörande faktiska förhållanden beaktas vid bedöm-

ningen.

Det naturliga skäl ofta svår uppgift iär rättegång visa vilketattav en en
syfte har haft med viss åtgärd. I mål föreningsrättskränk-motparten en om

därförning har arbetsdomstolen sedan gammalt tillämpat uppdelningen av
bevisbördan. Schematiskt kan detta beskrivas på följande Omsätt. en ar-
betstagarpart i rättegång påstår det föreligger föreningsrättskränk-atten en
ning skall visa sannolika skäl för sitt påstående. Lyckas medparten parten
det, ankommer det arbetsgivaren styrka det oberoende för-att att av
eningsrättsfrågan finns objektivt godtagbara förskäl den ifrågasätta åtgär-
den.

Enligt sista meningen i 8 § första stycket föreligger föreningsrättskränk-en
ning åtgärd i paragrafen vidtas föräven uppfyllaatt ettom en som avses
åtagande någon Bestämmelsen förstai hand sikte på organimot tararman.
sationsklausuler och klargör förekomsten sådan klausul inte be-att av en

16 Se 1954AD 19 20,och 1977 222, 1978 94, 1979 110, 158 ocht.ex. nr nr nr nr
159.

17 1979AD 159.nr
18 Se för redogörelse för denna fråga SOU 1982:60 290 ff. Rättspraxis inne-en s.

håller åtskilliga exempel, 1994AD 13. Se också Leif Bylunds doktors-senast nr
avhandling Bevisbörda och bevistema En studie bevisbörderegel i målav en om
föreningsrättskränkning.
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föreningsrättskränkande åtgärder dearbetsgivare vidtarättigar motatten
facklig organisai någon konkurrerandemedlemmararbetstagare ärsom

tion.

bestämmelse in-innehåller 8 § andra stycketSom har nämnts en omovan
arbetstagarorganisation. Skyddsanspråketdirekt skydd för arbetsgivar- och

centrala organisationen,enligt sista meningen i stycket dentillkommer om
föreningsrättskränkande åt-praktiken betraktasfinns någon sådan. Idet en

arbetstagarorganisation regelmässigtienskild medlemgärd mot somen en
verksamhet.otillåtet intrång i organisationensett

föreningsrättskränkande avtalsbestärnrnelser i8 § tredje stycketEnligt är
uppsägningar avtal ochkollektivavtal eller avtal ogiltiga, liksomandra av

rättshandlingar. framgår föreningsrättskränk-sådana Av 54 §andra att
skadeståndssanktionerade.ningar är

skiljeavtal på förhand undan-inteTvister föreningsrätten kan genomom
§ arbetstvistlagen.arbetsdomstolens prövning 1 kap. 3dras

agerande i föreningsrättsligtorganisations för dess medlemmarsEn ansvar
skyldigi Enligt paragrafen organisationenhänseende behandlas 9 är att
åtgärd.medlem vidtar föreningsrättskränkandeförsöka hindra att en en

skyldig försöka förmå medså skett, organisationenOch har redan är att
sinaorganisation brister iupphöra med åtgärderna. Enlemmen att som

skadeståndsskyldig.skyldigheter härvidlag blir

föreningsrättennegativa7.3. Den

Inledning7.3.1.

förenings-inledningsvis i detta avsnitt den negativaSom har angetts avser
fackförening. Så beskrii sammanhang stå utanfördettarätten rätten att en

betraktelse det relativt lättförefaller det vid ytlig vore enven en som om
inte iuppgift slå fast sådan i lag, något har skett svenskrätt rätt,att somen

facklig anslutning bör ske frivilligtden allmärma principentrots att attom
åtminstone intebero enskildes bestämmanderätt tordeoch den numeraav

19 Se angående tvisteförhandling 64 § 2 st.

-
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emellertid vilket framgårhåll. Frågani fråga från någotsättas avrymmer
många bottnar och åtskilligautredningar i -i själva verkettidigare ämnet

problem.

Något frågans tidigare behandling7.3.2. om

till riksdagen tanken på lagreglerår 1899 väcktes motionRedan genom en
ville tillhöra någon fackförening. I de föl-till skydd för arbetare intesom

negativa föreningsrättenföreningsrätten denjande årens debatt varom
organisationstvång aktuell. Införständigtofta betecknad skydd motsom

bestämmelserna i 1936 års lag för-de föreningsrättsligatillkomsten omav
sig, har framhållits åsikternaenings- och förhandlingsrätt bröt som ovan,

föreningsrätten skulle reglerassegrande meningen innebarstarkt. Den att
förhandlingsrätutsträckning nödvändig för säkraendast i den attsom var

uppfattningen lagstiftningen borde reglera såväl dendetta stodMot attten.
föreningsrätten. Debatten under decenpositiva den negativa sidansom av

mindre på principfrågan ochnierna därefter kan ha fokuseratssägas mer
organisationsklausuler och föreningsrättsligtde konkreta frågorna om

arbetssökande.skydd för

betänkande Demokrati på arbetsplatsenArbetsrättskommittén i sitttog
negativa föreningsrätten stannadeSOU 1975:1 frågan denupp om men

lagregleringlltill allmänt förbudför inte lägga fram något förslag Ettatt
oorganiserad skulle enligt kommitténkränkningar rätten attmot av vara

allmänna värderingen, skydd bör denbäras den attytterst ges en-upp av
ekonomiska självbestämmanderätt i förhållandet till andra,skildes orga

värderingennisationer och enskilda. Den gjorde sig emellertid gällande
förhållandeni andra mellan arbetsmarknaden, menadeänäven parterna

kommittén, och höll sig till det området, frågan skyddäven om man var om
organisationstvång någotarbetsmarknaden inte primärtmot som upp-

förstai förhållandet mellankom arbetsgivare och arbetstagare rörde iutan
hand de inbördes förhållandena på vardera sidan. Frågan lagstiftningom en

förhållandet mellan organisationer enskilda sidarörde ochsom samma
utanför kommitténsföll utredningsuppdrag. Kommittén ställde sig frågan

20 Se vidare dessa frågor nedan.om
21 sou 1975:1 232 ff.s.

-

-

-

-

-

-



170 F öreningsrätt SOU 1994:141

vilka verkningar begränsad reform skulle få, och anförde i detom en mer
följandesammanhanget bl.a.

Normalt oorganiserades anställningsvillkor till följd kollektivavtalensär av
s.k. normerande verkan desamma organiserades.de Något på lagsom grun
dat anspråk på sådan likabehandling har de oorganiserade dock inte: i för-
hållande till dem står det arbetsgivaren fritt sluta avtal villkor.sämreatt om
En allmän regel skydd för den negativa föreningsrätten i enlighet medom
den ifrågasatta reformen skulle emellertid uppenbarligen tendera fåatt

verkan i intagenlag uttrycklig regel likabehandling. Härisamma som en om
ligger verkningar för det fackliga organisationsväsendet till för-som manar
siktighet inför reform ifrågasatt art.en av nu

Kommittén konstaterade vidare det förelåg juridisk komplikationatt en
hängde med problem fördelning bevisbördanettsom samman om av som

tydligen måste uppkomma i mål inför arbetsdomstolen kränkningom av
fortsatte:23den negativa föreningsrätten och

I själva verket torde allmän regel skydd för den negativa förenings-en om
till följd nödvändiga bevisningssvårigheterrätten bli praktiskt tagetav

verkningslös den inte kompletteras med långtgående presumtioner, t.ex.om
innebörd varje särbehandling oorganiserade utgöratt motav av angrepp

deras inte tillhöra förening. Sådana presumtionerrätt emellertid prinäratt
cipiellt olämpliga i högoch grad diskutabla från saklig synpunkt. Detta
sammanhänger bl.a. med här inne på den svåra frågan[...]äratt man om
gränsdragningen mellan det område, bör skyddat föreningsrätsom vara av

och det område där har frihet med fackliga stridsmedel hävdaten, part att
sin ståndpunkt i intressefrågor. frågaDenna svår komma till medär rättaatt
redan skyddet för foreningsrätten omfattar enbart den positiva sidannär jfr.
AD 1972:5 och 11 1971:34, skulle tvivel bli svårareännusamt utanmen
med regel skydd för den negativa föreningsrätten.ävenen om

I frågan organisationsklausuler borde förbjudas uttalade kommitténom
sin bestämda mening facklig anslutning borde ske frivilligt ochattsom

bero den enskildes bestämmanderätt. Avsaknaden lagstadgat för-ettav av
bud ñck inte medföra missbruk den rådande avtalsfriheten. Kommitett av
tén ansåg inte det då fanns något behov lagstiftning. Detta kunde iatt av
varje fall anstå till dess det kunde konstateras menliga effekter denatt av
rådande avtalsfriheten.

Kommitténs ledamöter inte helt eniga i frågorna den negativa för-var om
eningsrätten. ledamotEn ville bygga föreningsrättsskyddet till omfatut att

arbetssökande, och ledamot ansågäven frågornata att snarasten annan

22 SOU 1975:1 233s.
23 SOU 1975:1 234s.
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lagstiftning påpåinriktningmedutredningföremål förtillborde göras
området.

departementschefenuttalademedbestämmandelagentillpropositionen attI
gjort.kommittén hadebedömningardelade deväsentligahan i det som

medbestärmnandelagtillförslagetriksdagsbehandlingensamband medI av
arbetsrättsutredningför deninrikesutskottetdåvarandesiguttalade att som

arbetsrättskom-kallas Nyasedermera komochaviseratsdå hade attsom
föreningsrätts-frågorvissauppgiftskulle få imittén överväga ävenatt om

riksdagsmotionen25ihade väcktsomfattning,skyddets som

iMBLbetänkandei sittbehandladearbetsrättskommittén ämnet ut-Nya
anledningfarmkommitténheller den1982:60.SOU Inteveckling att
inledningsviskommittén denEnligti frågan.lagreglerföreslå några var

väsentligafrivilligt i detanslutning bör skefackligprincipennämnda att
gällaprincipen bordeintefrågan därmedoomstridd, och utan omomvar

anställiredogjorde för reglernaKommitténstiftas lag i saken.det borde
obefogadeskyddar arbetstagarna18 §§,7 ochningsskyddslagens motsom

intearbetstagareinnebärochavskedandenochuppsägningar att ensom
fackligtarbetstagarenpå den grunden ärsin anställningfrånskiljaskan att
ochoorganiserad, detvill fortsättaochorganiserad eller tvärtom är att vara

tillämpasarbetsplatsregelmässigt påkollektivavtalenförhållandet att en
vidarezzéanfördeKommitténlika för alla.

oorganiseradeanställderedandenbakgrund kan konstaterasMot denna att
väsentlii detarbetsgivarenförhållande tillrättsställning i ärarbetstagarens

innehållerMBLorganiserades,fackligtlikvärdig med den även utan attga
också slutnegativa foreningsrätten. Detskydd för denreglernågra varom

tordefaktisktarbetsrättskommitténs analys. Avenförraden rentsatsen av
densammai arbetetsituationoorganiserade arbetstagarensden somvara

inte någoterfarenhetensåtillvidaåtminstoneorganiserades,den gersom
diskriminerararbetsgivareförekommadet skulleförstöd attatt

påanställningsförhållandeni beståendearbetstagareoorganiserade ett
saklagstiftaren. Enproblem förnågotdet börsådant sätt annanatt ses som
tillbl.a.arbetstagareorganiseradeförhållandetnaturligai grundendetär att

ställning istarkareharmedbestämmandelagstiftningenföljd enav
föredrarmedbestämmandefrågor de arbetstagareän att varasom

fackligadefrån det stöddärmed avståochoorganiserade att som
lagstadgattalarNärsina medlemmar.organisationerna ettommanger

tillså långtinte gåsyftetnegativa föreningsrättenför den ärskydd att som
innebäraskulleavseendet. Detsäkerställa likställighet i det attytterstatt

24 1975762105 Bilaga 206.1Prop. s.
25 197576:45 29.InU s.
26 2801982:60sou
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den grundval för helaövergav det arbetsrättsliga ligger iman systemet som
till medbestämmanderätten kollektivtatt utövas de fackligagenom

organisationerna på medlemmarnas vägnar. Kravet på skydd för den
negativa föreningsrätten skulle då liktydigt med gjorde ingreppattvara man
i de fackliga rättigheter tillkommer de organiserade. Att de fackligasom
organisationerna i vissa för hela arbetsplatsen betydelsefulla frågor har taatt
tillvara alla de anställdas intressen för övrigt principär kommer tillen som
uttryck i MBL:s förarbeten. En sak också detär kan få betydelseattannan
för förhållandet arbetstagarna emellan den organiseradär och denatt ene
andre oorganiserad. Detta inte någotär problem för den arbetsrättsliga
lagstiftningen behandlar enbart förhållandet mellan arbetstagare ochsom
arbetsgivare.

Kommittén konstaterade det inte torde finnas något egentligt behovatt av
lagstiftning direkt syftade till oorganiserade arbetstagare ien attsom ge

bestående anställningsförhållanden rättsligt skydd arbetsgivaett gentemot
för oorganiserad.rätten Vad kunde komma i frågaattren vara som attvar

säkerställa oorganiserad arbetstagare inte skulle kunnaatt vägrasen an-
ställning enbart det skälet han eller hon inte ansluten och inteattav var
heller ville ansluten till facklig organisation, eller med andra ordvara en
föreningsrättsskydd för arbetssökande. Kärnfrågan i detta sammanhang var

skulle lag hinder arbetsgivare vägradeom man mot attgenom resa atten
anställa arbetstagare på grund deras medlemskap i viss fackligav en orga
nisation eller på grund de oorganiserade. En sådan lagregelattav var som
sträckte föreningsrättsskyddet till omfatta arbetssökandeut skulle syftaatt
till och få till huvudsaklig verkan medföra hinder organisations-att mot
klausuler. Därför, menade kommittén, den fråga i sak skulle be-var som
dömas det borde stiftas lag organisationsklausuler. Och i den fråmotom

gjorde Nya arbetsrättskommittén inte något ställningstagandegan annat än
det arbetsrättskommittén hade gjort. ledamotEn ansåg kommitténsom att
borde ha lagt fram förslag till lagligt skydd för den negativa föreningsrät
ten.

Den negativa föreningsrätten har också diskuterats i samband med frågor
föreningsfriheten.den negativa Fri och rättighetskommittén harom se

tagit saken, i sitt delbetänkande Fri och rättighetsfrågornast SOUupp
l993z40.-°-3 Frågeställningen har för den kommittén i första hand gällt om
det finns skäl i grundlag reglera den negativa föreningsfriheten,att däri in-
begripet den negativa föreningsrätten. Kommitténs slutsats blev det inteatt

27 Se begreppen avsnitt 7.1.om ovan.
Betänkandet innehåller på 148 ff. redogörelse för tidigare utredningars. en omföreningsfriheten.
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praktiskt möjligt i grundlag klart och meningsfulltattvar regleraett sätt
skyddet för föreningsfriheten mellan enskilda Till detta kom svårigparter.
heten på lämpligt densätt negativa föreningsfrihetenatt ett avgränsa från
principen avtalsfrihet. En gnmdlagsreglering den negativa för-om av
eningsfriheten nämligen enligt kommittén upphov till frågan dennager om
skall innefatta förbud vissa avtalsklausuler, exempelvismotanses typer av
organisationsklausuler, och kommittén ansåg principen avtalsfrihetatt om

så viktig den inteär bör inskränkas iatt de fall dåän avtalsfrihetenannat
klart missbrukas. Fri och rättighetskommittén avstod därför från läggaatt
fram några förslag ytterligare reglering den negativa förenings-om en av
friheten i grundlagen. En ledamot ansåg däremot så borde ha skett.att

7.3.3. Särskilt organisationsklausulerom

Som framgår den hittillsvarande redogörelsen det ofta organisations-ärav
klausulema har kommit i blickfånget den negativa föreningsrättennärsom
diskuteras. Det ibland någotär oklart vad med begreppet organisom avses
sationsklausul. Här i allmänhet sådana bestämmelser i kollektivavtalavses

förpliktar arbetsgivaren företräde den avtalsslutandesom att arbetstage
garorganisationens medlemmar, dvs. uteslutande anställa eller haatt an-
ställda medlemmar i organisationen eller dessa företräde till anställatt ge
ning framför andra arbetssökande, däremot inte bestämmelsermen som
endast innebär arbetsgivaren skall verka föratt arbetstagarna skallatt an-
sluta sig till viss facklig organisation och liknande rekommendationer.en

I den mån organisationsklausul innebär arbetsgivaren åtar sigen att att en-
dast ha medlemmar i arbetstagarorganisationen anställda, och alltså säga

de arbetstagare inte medlemmar,är saknar den i allmänhetupp verkan.som
Anställningsskyddslagens krav saklig grund för uppsägning tvinganär
de och kan inte frångås kollektivavtal. Och uppsägning skergenom en som
enbart till uppfyllande organisationsklausul inte sakligtav en anses vara
grundad29 och kan förklaras ogiltig. För de arbetstagare medlem-ärsom

i andra fackliga organisationer den kollektivavtalsslutandeänmar gäller
förhållande enligt de föreningsrättsliga reglerna isamma medbestärrunan

delagen. På motsvarande innebär reglernasätt i anställningsskyddslagens

29 Prop. 1973:129 128.s.
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verkningbegränsningåteranställningföreträdesrätt till§§25-27 avenom
återanställningssituation.organisationsklausul i enav enarna

giltiga.organisationsklausulerutgångspunkten äremellertidövrigtI är att
dömdesarbetsgivare68, där1986rättsfallet AD attbelysesDetta ennrav

vidunderlåtenhetorganisation förfackligskadestånd till attbetala ny-en
företräde vidinnebarorganisationsklausulanställningar iaktta attsomen

medlemmar. Ar-organisationensfackligatill denskulleanställning ges
ogiltig,klausulen måsteinvändningi måletgjordebetsgivaren att ansesom

otillbörliga ochmåstegenerelltorganisationsklausulereftersom sett anses
stödfarms någotdet inteemellertidkonstateradeDomstolenotidsenliga. att

kollektivavtalorganisationsklausuler ibetraktaförgällandei rätt somatt
rättstillämpningenuppgift fördet knappastuttaladeogiltiga och att envar

kundeändringsådandärvidlag,ändringgenomföra någon ansesom enatt
motiverad.

kollek-organisationsklausuler iförekomstenfaktiskadengällerdetNär av
arbetsrättskommitténgenomfördearbetsmarknadensvenskativavtal på den

sätt.31undersökning följanderedovisadesResultatensin tid en

riksavtal elleri formkollektivavtalsektornden privataVad angår avsynes
fallantalförhållandevis begränsatiföretag endastvissaavseende större ett

givetvis,härtillförklaringarna ärorganisationsklausuler; attinnehålla en av
arbetsgipåkollektivavtal,iinte förekommerorganisationsklausuler som
områdettillhörande SAF. Inomarbetsgivarorganisationslutitsvarsidan av

sålunda organiharskogsbruk ochochhandel, jordindustri,för transport
200någottiotal änendast i drygtpåträffatssationsklausuler utav ge-ett mer

detjänstemän. Utavintekollektivavtal för arbetstagare ärnomgångna som
företagde flestaåterfunnits, harorganisationsklausuleravtal, vari avsett

kvantitativtomfattat någrainte harmedan de övrigakooperationen,inom
privatayrkesområden på denandraavtalsområden. Inombetydandesett mer

andel deiåterfunnitsorganisationsklausuler störresektorn har grans-aven
flerahär har44. Avenavtalnämligen i 11kollektivavtalenkade utav av

medan flertaletområdekooperationenspåpåträffats i avtalklausulema av
skorstensfejare ochsåsomyrkesgrupper,speciellaövriga berörtde mumer

kollektiv-Parker. IFolketsochvid Folkets Husanställdaellersiker, avsett
på-organisationsklausulerharsektornden privatapåför tjänstemänavtal

litet antalförhållandevis mycketberörandefå fall,någraträffats endast i ett
från Stats-harstatsägda företagendelvisellerVad angår de helttjänstemän.

kollektivavtalidetSFO upplysts,Förhandlingsorganisationföretagens att
tillanslutnaföretag,hos de ärarbetstagareeller andratjänstemänför som

organisationsklausuler;förekommatordeförhandlingsorganisationen, inte
avtalspoliförhandlingsorganisationensmedöverensstämmelsestår idetta

tik.

30 237 ff.SOU 1975:1Se s.
31 238SOU 1975:1 s.
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På det kommunala och landstingskommunala området förekommer inte or-
ganisationsklausuler i de centrala rekommendationsavtal för tjänstemän och
andra arbetstagare, vilka på arbetsgivarsidan slutits Svenska Kommunav
förbundet Svenska Landstingsförbundet. På det statliga tjänstemannaresp.
området faller tillhörighet till viss facklig organisation villkor försom an-
ställning under avtalsförbudet i statstjänstemannalagen. Inte i något kollek-
tivavtal på det statliga området i övrigt har organisationsklausul påträffats.

Praktiskt ganska betydelsefulla de organisationsklausulerärsett åter-som
finns i s.k. hängavtal, slutits olika arbetstagareförbund inom LOsom av
med företrädesvis oorganiserade arbetsgivare. De flesta LO-förbunden
har utarbetat formulär till hängavtal, och antal dessa formulärett stort av
dock inte alla innehåller organisationsklausuler.

Till belysning organisationsklausulernas faktiska utbredning kan slutliav
uppgifter frånnämnas vissa LO-förbund, vilkaatt olikagen representerar

branscher och har sammanlagt omkring 550 000 medlemmar, vid han-ger
den 15-16 % dessa medlemmar vid årsskiftet 197374att omfattadesav av
kollektivavtal innehållande organisationsklausuler. Ehuru sådant siffermate
rial inte finns tillgängligt beträffande arbetsmarknaden i dess helhet torde
dock kunna gällande,göras det klar minoritetär arbetstagarnaatt en av som
omfattas kollektivavtal med organisationsklausuler.av

Nya arbetsrättskommittén gjorde undersökning förekomstenen ny av av
organisationsklausuler. Utfallet den undersökningen beskrevs på följan-av

sättde

Vår undersökning kollektivavtalen har till resultat utvecklingenav gett att
påär väg organisationsklausuler, i antalet arbetstagaremot att mätt som

berörs kollektivavtal med sådana klausuler, får efter hand mindreav en
betydelse. På några betydelsefulla avtalsområden har klausulerna helt tagits
bort. Vidare förekommer det [...] klausulerna får och föratt en annan
arbetsgivaren mindre förpliktande avfattning tidigare och de bytsän att ut

andra bestämmelser tillgodoser den fackligamot organisationenssom
intresse tillräckligt ekonomiskt stöd för sin verksamhet.av

Organisationsklausuler främst in i hängavtal på sådanatas områdennumera
kännetecknas det finns antal små och tillfälligaatt arbets-som ett stortav

platser. Ett exempel byggnadsbranschen.är
.

Resultatet Nya arbetsrättskommitténs undersökning redovisades för tolvav
år sedan. För hur situationenutröna sig i dag haratt samtliga förbundter
inom LO, TCO och SACO antal fackliga minoritetsorganisationersamt ett
tillfrågats förekomsten organisationsklausuler. Den bild förhålom av av
landena denna enkät kan bekräfta den utvecklingsägas de ti-som ger som
digare undersökningarna har visat på, nämligen organisationsklausuleratt
får efter hand allt mindre betydelse på den svenska arbetsmarknaden.en
Sådana klausuler får betecknas relativt sällsynta. Några LO-för-nu som

32 SOU 1982:60 289.s.
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företill hängavtal, och deformuläri sinaorganisationsklausulerbund har
området ochkooperativagäller detavtali någotfortfarandekommer som

fackliga organifäster deförekommerorganisationsklausulerliknande. Där
i praktiskaupprätthålls dendenågon vikt vidknappastoftasationerna att

organisationsklausudärendast få undantagfinnshanteringen. Det numera
hängavtal inom bygggälleri praktiken. Detspela rolltycksalltjämtler en

nadsområdet33 Folkets Husanställda vidavtal förvissaoch liknande samt
Parker34.och Folkets

för arbetssökandetill skyddRegler7.3.4.

arbetsgivare harfri;anställningsrätten rättbrukar är attDet sägas att an-en
arbets-någon vissanställaskyldighethar ingenvill ochställa han attvem

arbetsgivaren. Enligtstatligaför denoinskränktgäller intesökande. Detta
tillsättning statligvidskallregeringsforrnenstycket9 § andra11 kap. av

förtjänst ochsåsomsakliga grunder,endast vidavseende fästastjänst

skicklighet.35 utgångspunktendockarbetsgivaregäller privatadetNär är
enligt 25-återanställningvidgällerangivna. Undantaggammalt densedan
enligtsituationerspeciellaoch för vissaanställningsskyddslagen§§27

främjandelagen.12 §

kommittidunderanställningsrätten harfriaPrincipen den attsenareom
jämställdhar skettbegränsningar. Detgenerellavissaunderkastas genom

från årlag itidigare1991:433, har ämnehetslagen ersatt sammaensom
arbetsgivare fårdiskriminering. Enetnisk1994:1341979, och lagen mot

hans ellerarbetssökande grundinte missgyrmavid anställning avennu
arbetssökandesärbehandlaheller otillbörligtoch intekönhennes genomen

hudfärg,eller hennesgrund hansarbetssökandeförbigå denatt ras,av
trosbekännelse.ellereller etniskanationella ursprung

likväl ii betydelse. Detsåledes minskathar ärfria anställningsrättenDen
likabehandling arbetssöpånågot allmänt kravfrågaintesvensk rätt avom

förenings-diskussionernatidigaredekan erinraskande. Här att omom
Arbetssökanlagstiftning.lett tillarbetssökande inte harförrättsligt skydd

33 1986 68.nämnda rättsfallet ADJämför det nrovan
34 1979 120.Jämför AD nr
35 anställning.offentligSe också 4 § lagen om
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de åtnjuter i alhnänhet inte något skydd särbehandling på grundmot av
föreningstillhörighet.35föreningstillhörighet eller avsaknad av

åtaganden7.4. Sveriges internationella

7.4.1. Förenta nationerna FN

universellaI FN:s deklaration de mänskliga rättigheterna år 1948om av
stadgas har till frihet i fråga fredliga ochrättatt mötenenvar om samman
slutningar, och ingen får tvingas tillhöra sammanslutning artikelatt att en
20. I fråga föreningsrätten det har bilda ochrättatt attom anges envar an-
sluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen artikel 23, punkten
4.

Deklarationen inte juridiskt bindande. Så däremot falletär med två konär
196637:ventioner, båda år Internationella konventionen medborger-av om

liga och politiska rättigheter, i artikel 22 punkten 1 stadgar attsom envar
skall till föreningsfrihet, däri inbegripetäga rätt bilda och anslutarätten att
sig till fackföreningar för skydda sina intressen, och Internationella konatt
ventionen ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den sistnänm-om
da konventionen behandlar bl.a. föreningsrätten och har i artikel punkten

följande lydelse.

Konventionsstatema förpliktar sig säkerställaatt
a för för främjarätten och tillvarataga sina ekonomiska ochatt attenvar

sociala intressen bilda fackföreningar tillsammans med andra och att, om
följer vederbörande förenings stadgar, ansluta sig till fack-annat av en

förening efter val. Utövandet denna får underkastasrätt andraeget av
inskränkningar sådana,än angivna i lag ioch demokratisktär ettsom
samhälle nödvändiga med hänsynär till den nationella säkerheten eller
den allmänna ordningen eller för skyddandet fri- och rättighe-av annans
ICT;

[...]

Båda konventionema har ratificerats Sverige.av

36 Se avsnitt 7.2.3. ovan.
37 Jämför avsnitt 4.3.5 och 4.3.6.
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ILO7.4.2.

konventionerILO antagitarbetsorganisationen harinternationellaDen tre
förföreningsfrihet och skyddangåendenr 87föreningsrätten:rör or-som

principerna förtillämpningen98 angåendeganisationsrätten, nr orgaav
förhandlingsrätten och nr 15 loch den kollektivanisationsrätten om

för fastställandeförfarandenorganisationsrätten ochskydd för av an-om
konventioner ratiñceSamtliga dessa haroffentlig tjänst.ställningsvillkor i

skall endastbehandlas i avsnitt 4.2. HärKonventionemaSverige.rats av
påpekandenföljande göras.

för organisationsrättenföreningsfrihet och skyddangåendeKonventionen

följande lydelse.1948. artikel 2 harår Dessantogs

åtskillnad,någon helstoch arbetsgivare skola, äga rättArbetare attutan som
efter sitt friamedgivande bilda organisationerdärtill i förväg inhämtatutan

organisationsförbehåll dem vederbörandeandraskön änävensom att utan
organisationer.ansluta sig till sådanastadgar uppställa,

År förtillämpningen principernakonventionen angående1949 tillkom av
innehållerförhandlingsrätten. Denkollektivaorganisationsrätten och den

Konventionen skyddar enbart denbestämmelser idetaljerade ämnet.mer
föreningsrätten.negativaföreningsrätten, inte denpositiva

viss utsträckning offentligtkonventionema undantar iBåda de nämnda an-
tillämpningsområde. bereda flertalet dessafrån sitt Förställda ettatt av

för organisa1978 konventionen skyddskydd tillkom årmotsvarande om
fastställande anställningsvillkor iförfaranden förochtionsrätten avom

rekommendation nr 159.åtföljandeoffentlig tjänst samt en

EG EU7.4.3. och

föreningsrätten finnsEG-rättsliga regler direktNågra bindande rörsom
frågan. 9 de-material intresse i Densaknas dock inteinte. Det ärsom av

arbetstagarnas grundläg1989 Gemenskapens stadgacember antogs om
rättigheter39, elva EG:s tolvs.k. sociala stadgan,sociala dengande avav

utanför. Stadgan inte juridisktStorbritannien ställde sigmedlemsstater. är

38 1950:188 33.Se s.prop.
Blanpain Birgitta Nyström.återgiven från översättningen i RogerhärTexten
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vilja.4° Stadgan innehålleruttryck för politiskbindande. Den enenger
följande lydelse.föreningsrätten. Punkten harpunkt ll rörsom

Europeiska gemenskapen skall ha for-Arbetsgivare och arbetstagare inom
yrkesorganisationer eller fackföreningarså de kan skapaeningsrätt, att av

intressen.försvara sina ekonomiska och socialaval föreget att

fritt ansluta sigvarje arbetsgivare och varje arbetstagareskall ståDet att
därför lida skadautanför sådana organisationer,eller förbli utan att person

ligen eller i arbetslivet.

negativa föreningsrätten.omfattar punkten denSom ävensynes

Maastricht i decemberenades vid ielva medlemsstaterSamma toppmötet

socialpolitik inom för det s.k. sociala protokolavtal1991 ett ramenomom
let.41 medlemsstater be-antagits samtliga tolvProtokollet har avsom

institutioner och för-medlemsstaterna använda EU:smyndigar de elva att
EG-rätts-i avtalet. därförgenomföra innehållet Dettafaranden för äratt av

uttryckligen undantagna från detFrågor föreningsrättbetydelse.lig ärom
besluta åtgärderinstitutionerna befogenhetområde där avtalet att omger

föreningsrätt just därför blidefinitionen begreppet kanartikel 2.6, men av
fråga.EG-rättsligen

socialaDen europeiska stadgan7.4.4.

1961.Europarådet år Vissaeuropeiska sociala stadganDen antogs av av
därpå.43 innehåller antalåret Stadganratificerades Sverigeartiklarna ettav

ekonomiska området. Sålunda det ipå sociala ochgrundprinciper det sägs
målet för de fördragsslutandedel stadganinledande första att parter-aven

alla och arbetsgivareskall bl.a. principen arbetstagarepolitik attvaranas
eller internationella sammanslutfritt organisera sig i nationellahar rätt att

intressen. Och i artikelsina ekonomiska och socialaningar för tillvarataatt
utforma eller till-fördragsslutande varkenförbinder sig de5 parterna att

lagstiftningen sådant denna frihetnationellalämpa den sättett att
tillhör polisväsendetmån skall gälla förkränks. I vad detta personer som

lagstiftning.får dock bestämmas i nationelleller krigsmakten

40 Birgitta 70 ff.Se stadgan Roger Blanpain Nyström, s.om
41 avsnitt 7.6.2.Se det första delbetänkande,
42 Birgitta 255.BlanpainRoger Nyström, s.
43 jämför nedan.Däribland artikel strax
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angående7.4.5. Den europeiska konventionen skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna

EuroparådetsInom tillkom år 1950 den europeiska konventionenram an-
gående skydd för de mänskliga rättighetema och de grundläggande fri
heterna.44 Konventionens artikel ll, punkten har följande lydelse.

Envar skall till frihet deltaga i fredligaäga rätt sammankomsteratt samt
till föreningsfrihet, däri inbegripet bilda och anslutarätten sig tillatt
fackföreningar för skydda sina intressen.att

Punkten 2 inskränkningar i dessa rättigheter tillåtna endast iärattanger
månden de angivna i lag och nödvändiga i demokratisktär samhälleär ett

med hänsyn till säkerhet, den allmänna säkerheten, förebyggandetstatens
oordning eller brott eller skyddandet hälsa eller moral ellerav av av annans

fri och rättigheter. För medlemmar de väpnade styrkorna, polisen ellerav
den statliga förvaltningen får lagliga inskränkningar hindergöras utan av
bestämmelserna i artikeln.

Konventionens bestämmelser gäller i princip den offentligrättsliga för-
eningsfriheten hinder eller inblandning frånrätten sidaatt utan statens
bedriva facklig verksamhet. Det måste dock ingå positiv förplik-anses en
telse för tillse utövandet föreningsfriheten inte omöjliggörsstaten att att av

grupper.45åtgärder från andra enskilda ellergenom personer

Europakonventionens bestämmelser tolkas och tillämpas den europeiskaav
domstolen för de mänskliga rättigheterna Europadomstolen, har sittsom

i Strasbourg. Denna kan under vissa förutsättningarsäte klagomålpröva
från enskilda deras rättigheter under konventionen har blivitattsom anser
kränkta. Det har lett till omfattande rättspraxis hos domstolen bely-en som

konventionsbestärrunelsemas innehåll.ser

Några avgöranden från domstolen olika aspekter fråganrör artikelav om
11 reglerar också den negativa föreningsfriheten. Att det i princip förhåller
sig så har Sigurâurklart slagits fast i dom från år 1993, A. Sigur-nu en
jánsson Island. Målet gällde taxichaufför Island, inte kundemot en som
få licens bedriva taxirörelse i Reykjavik eftersom han inte medlem iatt var

44 Se denna Hans Danelius, 40 ff.om s.
45 Danelius, 228.Hans s.

-
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förening taxichaufförer, kallad Frami. Chauffören hade tidigare variten av
ansluten till Frami slutat betala medlemsavgiften och meddeatt ävenmen
lat han inte längre önskadeatt medlem i föreningen. Detta ledde tillvara att
hans licens återkallades. Han kände sig återinträda i för-tvungen attsenare
eningen för kunna fortsätta sitt yrke. Domstolenatt utöva majoritetenatt
fann det förelåg kränkning klagandensatt Frami sådanrätt.en av var en
förening i artikel 11 dvs. privaträttslig och inte offentlig-som avses av
rättslig art, domstolen länmade det huruvidaöppet Frami skulle be-men
tecknas fackförening. Domstolen uttalade artikel ll innefattarsom en att
negativ föreningsfrihet, och det denna hade kränkts.rätt När detvar som
gäller räckvidden avgörandet bör det domstolen fäste vikt vidnoterasav att

skyldigheten tillhöra Frami följde lag.att Det alltsåatt inte frågaav var om
bedöma effekterna organisationsklausulatt e.d.av en

sistnämnda problem har berörts domstolen i två tidigare avgöranden,av
Young, James och Webster 1981 Sibsonoch Storbritannien 1993.mot
Det förstnämnda dem gällde tidigare anställda hos British Rail. Entreav
överenskommelse träffades, vid tid då de redan anställda, mellantreen var
arbetsgivaren och fackföreningar medlemskap itre föreningarnaom en av

villkor för anställning. De arbetstagarna sades sedan desom hadetre upp
ansluta sig till någonvägrat fackföreningama.att Domstolen intetogav

ställning till konventionsenligheten sådana organisationsklausuler i all-av
mänhet, begränsade sig till bedöma verkningarna iutan det enskilda fal-att
let. Och vid sådan bedömning fann domstolen klagandenas enligten rättatt
artikel ll hade blivit kränkt. Enligt Hans Danelius bör inte alltför vittgåen

avgörandet.45de slutsatser dras Det de drastiska följderna för klaav var
gandena i detta fall de, hade anställts något krav fack-att utansom
föreningstillhörighet, ställdes inför valet sin vilja med i fack-att mot en
förening eller förlora sin anställning och sedan också faktiskt kom sägasatt

blev avgörande för domstolens ställningstagande.upp som

Att bedömningen under andra förhållanden kan bli den illustrerasmotsatta
avgörandet Sibson Storbritannien. Målet gällde lastbilschaufförav mot en

hade kommit i konflikt med sin fackförening och därförsom utträtt ur
denna. På arbetsplatsen Övrigagällde inte någon organisationsklausul.
fackföreningsmedlemmar hotade emellertid arbetsgivaren med strejk, och
arbetsgivaren ställde då chauffören inför valet antingen återinträda iatt

46 Hans Danelius, 232.s.
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övrigtmed iarbetsplatstillförflyttadeller blifackföreningen annanen
chauffören enligtförflyttningsådananställningsvillkor. Enoförändrade var

sig emelChauffören farmsig.underkastaskyldiganställningsavtalsitt att
förfafannDomstolenanställning.sinsadei attlertid inte detta utan upp
frånskillnadll. Tillartikelkränkninginnefattade någonrandet inte av

klagandensinteWebster styrdesochfallet Young, Jamesförhållandena i
fackför-fråganövertygelse ipersonlignågon särskildhandlande omav

eningsmedlemskapet47, och fram-gällde inte,organisationsklausulnågon
ochYoung, Jamesinteklagandenhadeframhöll domstolen,för allt, som

jämförelsevisbefunnit sig ihadeuppsägningmedhotatsWebster utan en
position.bättremycket

för-negativaomfattar denför sigi ochartikel llklartstår såledesDet att
betydelsevilkenosäkertdock betecknasmåsteeningsfriheten. Det ar-som
perspektiv.svensktseddföreningsrätten,negativaför dentikeln har ettur

inne-artikel llpraxisEuropadomstolensdra slutsatsenkan inteMan attav
förefaller i ställetfackförening. Detstå utanförabsolutbär någon rätt att en

frågan.denaspekterreglerar vissaendastEuropakonventionen avomsom
arbetsgivaren åbe-det skäluppsägningarerinrasOch det kan att somavom

stått i stridskulle hai SverigeWebsterochJamesi fallet Young,ropade
anställningsskyddslagen.med

in-beslutfattatnyligen harriksdagenslutligen tilläggaskan attDet att om
1995 gällerjanuariFrån den lsvenskiEuropakonventionen rätt.korporera

landet.48lag här ikonventionensåledes som

47 hade fått ifackföreningen haniåterinträtthan skulle hastod klartDet enomatt
i föreningen.viss medlemfrånnöjaktig ursäktsitt tycke en

48 1994:1219.SFS
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informationFörhandling och

Inledning8.1.

regler förhandling och in-§§ medbestämmandelagen finns det10-22I om
38 § behandlades i det första delbe-Reglerna förhandling ifonnation. om

tänkandetl facklig i 38-40 §§föreslogs det reglernaDär vetorättatt om
genomförtsz.avskaffas, och det förslaget har Imedbestämmandelagen nu

EG-direktivdelbetänkandet det- bakgrund deandra hardet mot omav
kollektiva uppsägningar behandlades iövergång verksamheter och somav

§§.föreslagits vissa kompletteringar 13 och 15betänkandetdet av

medbestämmandeavsnitt kortfattad översikt reglerna idettaI överges en
avsnitt3 reglerna redan härbehandlas Det börlagen. I näm-nämnare.nästa

allmärmaårens lopp har behandlats i antalreglerna under ett stortattnas
arbetsrättskommittén i betänkande iframställningar och sitt MBLNyaatt

1982:60 1982 ingående har redovisat arbetsdomstoutveckling SOU år
avsnitt4kring behandlasdå omfattande praxis reglema. Ilens redan nästa

viss lagstiftning, särskiltsarnverkansreglema i arbetsmiljölagen och annan
tystnadsplikt och tryck- och yttrandefrihet. Sedan kommerrörande ett av-

avsnitt6snitt5 följt prak-medbestärnmandeavtal kortare denettav omom
avsnitt7 de in-regelsystemet. Därefter följertiska tillämpningen ett omav

ternationella åtaganden Sverige gjort.harsom

1 Avsnitt 24. i det första delbetänkandet.
2 SFS 1993:1493.Se
3 Avsnitt 8.2.
4 Avsnitt 8.3.
5 Avsnitt 8.4.

6 8.5.Avsnitt
8.6.Avsnitt

-
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Förhandlings- och informationsreglema i medbestämmandelagen kan

mycket kortfattat och anspråk på fullständighet beskrivas på följandeutan
sätt.

arbetsmarknadensDet har längesedan varit erkänt på haratt parterna en
förhandla med varandra. förhandlaRättenrätt skylatt att motsvaras av en

dighet för komma till förhandlingssammanträde och imotparten att ett att,
den mån det behövs, lägga fram motiverat förslag för lösa förhandett att
lingsfrågan. Den vid förhandling åberopar skriftlig handling, ärsom en en
vidare skyldig på begäran visa föratt papperet motparten.upp

Det vanligaste bestämma löner och andra allmänna anställnings-sättet att
villkor arbetsmarknadens förhandlar med varandra och deär att parter att
eventuellt efter det stridsåtgärder vidtagitshar vid förhandling träfatt en
far kollektivavtal i dessa vanligasteDet lösa rättsliga tvis-ämnen. sättet att

på arbetsmarknaden, vad avtal eller innebärlag iter t.ex. ett ettom en en-
skilt fall, också där förhandlar saken och det därvidär att parterna attom
träffas uppgörelse. förhållande tillI antalet arbetsplatser och arbetstagaen

förs bara mycket begränsat antal arbetstvister till domstol. Förhandettre
lingarna har alltså utgjort nödvändigt medel för arbetsmarknadensett parter

komma fram till kollektivavtal reglerar löner och andra allmännaatt som
anställningsvillkor och för flestalösa de rättsliga tvister på arbetsmark-att
naden.

I medbestämmandelagen finns det regler denna allmänna och grundom
läggande förhandlingsrätt i syfte träffa avtal eller lösa rättsliga tvis-att att

Men förhandlingsreglema går längre så. finnsDet också utsträcktänter. en
förhandlingsrätt. Denna förhandlingsrätt syftar inte direkt till att parterna
skall komma avtal eller i rättslig tvistefråga tillöverens ett utan attom en
arbetstagarna sina organisationer skall få visst inflytande i lagenettgenom
kallat medbestämmande beslut arbetsgivaren haröver rätt attsom ensam
fatta. Det kan gälla frågor hur verksamheten skall finansieras, vadom som
skall produceras, hur detta skall ske eller vilka arbetstagare skall görasom
vad i verksamheten. Sådana frågor där det utmärkande detär äratt ar-
betsgivaren har fatta beslut brukar medrätt attsom ensam man en ge-

beteckning benämna företags- och arbetsledningsfrågor. Sådanamensam
förhandlingar syftar till arbetstagarsidan skall få inflytande överattsom

8 Arbetstagarorganisationema arbetsgivarnaoch och deras organisationer.
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frågor där arbetsgivaren har besluta kallas här för medberätt attensam
stämmandeförhandlingar.

Den allmänna förhandlingsrätten gäller företags- och arbetslednings-även
frågor. Men det finns beträffande dessa frågor också förstärkt förhanden
lingsrätt, innebär arbetsgivaren måste med sitt beslut i fråganväntaattsom
till dess arbetstagarorganisationen vid förhandling har fått infly-att utöva
tande på beslutet. Bara i vissa undantagsfall får arbetsgivaren fatta eller
verkställa i förhandlingsfråganbeslut innan förhandlingsskyldigheten är
fullgjord.

Inför beslut viktigare förändring verksamheten eller någonom av av ar-
betstagares arbets- eller anställningsförhållanden måste arbetsgivaren
självmant medbestämrnandeförhandling med berörd arbetstagar-ta upp
organisation. Inför andra beslut det arbetstagarorganisationen måsteär som

initiativet till medbestämmandeförhandling.ta en

Kommer vid första medbestämrnandeförhandling på lokal nivåparterna en
inte vilket beslut arbetsgivarenöverens skall fatta, arbetsgivarenärom som
i just företags- och arbetsledningsfrågor skyldig på begäran medbestäm-att
mandeförhandla central nivå med den centrala arbetstagarorganisaäven

tionen.

Vad har den förstärkta till medbestämmandeför-rättensagtssom nu om
handlingar har bara tagit sikte på de arbetstagarorganisationer i förhållande
till vilka arbetsgivaren eller brukar bundenär kollektivavtal. Sådavara av

arbetstagarorganisationer kallas här kollektivavtalsbärandeför arbetstana
anställnings-Bara frågangarorganisationer. särskilt angår arbets- ellernär

förhållandena för någon arbetstagare tillhör arbetstagarorganisationsom en
inte kollektivavtalsbärande harär den organisationen förstärkt rättsom en

till medbestännnandeförhandlingar.

För de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationema skall fåatt en
jämbördig ställning med arbetsgivaren vid förhandlingar finnsmera t.ex.

det i lagen också regler arbetsgivaren fortlöpande skall lämna in-attom
formation till sådana organisationer. Detta gäller allmän information om
hur arbetsgivarens verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekono
miskt, liksom riktlinjerna för personalpolitiken. Denna allmänna in-om
forrnationsrätt har förstärkts för de kollektivavtalsbäranderättgenom en

-
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papper9.få titta i arbetsgivarenspå begäranarbetstagarorganisationema att
förorganisationen behöveromfattninggäller dock bara i denDetta attsom

tilli förhållandet arbets-intressentill medlemmarnasta gemensammavara
organisationen få kopiorviss förfinns ocksågivaren. Det rätt att egnaen

utredningar.medfå hjälp arbetsgivarenoch attpapperna avav

särskilt hemlig ellerföretagsledningsfrågor kanvissaFramför allt vara av
rättspraxis framgår ocksåochAv förarbetena till lagenkänslig attnatur. av

förhandlings-från normala ochtillåtet undantag detdet kan göraattvara
själva lagen finns det vidarei sådana frågor. Iinformationsförfarandet

tystnadsplikt.vissa regler om

i medbestämmandelagen8.2. Reglerna

Inledning8.2.1.

kommit till på initiativ demedbestämmandelagen hargällandeDen avnu
10 Organisationema hadeLO TCO.arbetstagarorganisationema ochstora

nivåer i företagenanställda på allareellt inflytande för dekonstaterat att ett
begärde därförförhandlingsvägen. Deinte kunde åstadkommas enbart

interna för förepå grundval derashjälp lagstiftaren, programsom avav
emeller-visade sigomfattande reformarbete. Dettagsdemokrati inledde ett

Demokrati på arbetsplatsenutredningsförslag lades framtid detatt som
fackligt håll och deuppfyllde förväntningama påSOU 1975:1 inte att

utredningsarbetets gång, ochockså förstärkts underfackliga kraven hade

i huvudsak i enlighetvid departementsbehandlingen ändrades förslaget
med fackliga kraven.de

syfte för vidgad medbestämmandeRefonnens främsta bana vägattvar en
alltså inte hade kunnatför medbestämmanderättarbetstagarna,rätt somen

allt kollektivavtalenavtalsvägen.åstadkommas enbart Det trots somvar
kollek-skulle för principenstod i Lagstiftningen uttryckförgrunden. attge

anställda och ha tillträffas medbestämmanderätt för detivavtal bör om
medbestämmandeavtal. reglernaHär hadeuppgift främja tillkomstenatt av

9 handlingar arbetsgivarens verksamhet.Böcker, räkenskaper och andra rörsom
10 l97576:105 Bilaga 193 ff. StenSe härtill och för det följande 1 ocht.ex. s.prop.Återblick Hadenius.Edlund, och Omvandling, Axelsamt
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skulleAvtalslösningarroll.betydelsefullområdeförhandlingsrättens en
infly-förgrundläggande formi lagen slogs fastdetfrämjas att engenom

överenskommelförutgångspunktbådeskulletande partemasvara ensom
kundearbetstagarinflytandeföroch formlösningarandra somenser om

varjeInågotinte avtalademåni den stort settfungera annat.parterna om
medbestämmandeav-arbetsmarknaden täcksdelbetydande numera avav

tal.

arbetsgivavällikaarbetstagarnapå tankenLagstiftningen bygger att som
därföroch arbetstagarnabedrivsverksamhetenhurberoende attär avren

berättigadearbetstagarorganisationema,etableradeskall, de attvaragenom
till förlagstiftningen komkanverksamheten. Man säga attpåverka attnog

för där-tanken ochdenskulle fulltarbetsgivarsidanäven attaccepteraut
hade kunnatmedbestämmandeavtal inteför deberedamed vägen upp-som

arbetstagarorganitill främstbidragårens loppundernås. harDet genom
in-statsmedel förbeloppmycketockså spenderatssationema attstora av

lagstiftningen.gällandedenformera om

arbetstagarorganisationermedbestämmandelagen bara rätiReglerna ger
tillnågonalltså inte grundakanarbetstagaren rättenskildetigheter. Den

arbetstagarinflytandet skerlagen,förhandlinginformation eller utan
arbetstagarorganisationer.förföreträdarebara genom

medinformation iförhandling ochbehandlas reglernaföljandedetI om
bestämmandelagen.

förhandlingsrättenDen allmänna8.2.2.

arbetsgiförhandlingsrätten. Detallmännaden är§ reglerna10 finnsI om
och arbets-arbetsmarknaden arbetstagar-påorganisationernaochvaren

givarorganisationer13 till sini förhållandeförhandlingsrätthar motsom
för-skyldighet förFörhandlingsrätten motparten attmotsvaraspart. av en
hel-och inteförhandlingsrättnågonarbetstagare har intehandla. Enskilda

finnsinte detförhandla. Det krävsskyldighetlagstadgadler någon attatt

11 8.4. nedan.Se avsnitt
12 områdenainformation inom medUtbildning ochRiksrevisionsverketsSe rapport

avsnitt 12.4.3.3.arbetsmiljö och vidarebestämmande och
13 6 § avsnitt l1.6..Se och
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något kollektivavtal mellan de förhandlande Reglerna tvinganärpartema.
14de.

Förhandlingen måste viss fråga, på begäran skall i för-avse en som uppges
handlingsfrarnställningen 16 §, och denna fråga skall gälla förhållandet
mellan arbetsgivaren och åtminstone någon medlem i arbetstagarorganisa
tionen eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.är Förhandlings-som
frågan måste givetvis också falla inom tillämpningsområdet för medbe
stämmandelagen. I avsnitt behandlas frågan lagens tillämpningsom-om
råde, dvs. i första hand frågan vad förhållandet mellanrör arbets-om som
givare och arbetstagare och den därmed sammanhängande frågan vilom
ka arbetande skall arbetstagare l och 2 §§, och ipersoner som anses som
avsnitt 11.4. behandlas undantag från lagens regler i samband med arbets-
konflikt 5 §, Att det räcker med medlemmen har varit arbetstagare hosatt
arbetsgivaren det står klart organisationengör har tvisteatt att rättt.ex. att
förhandla skadestånd till avskedad medlem och förhandlaattom en om

15pensionsfönnåner till pensionerad medlem.en

Förhandlingsrätten kan inte åberopas för andra syften sådanaän som avses
i medbestämmandelagen, och förhandlingsrätten får således inte missbru

15kas för trakassera Det också allmän principärt.ex. att motparten. atten
inte skyldig förhandla avtalär eller avtalsvillkorpart att etten ettom som

giltigt.17inte skulle En torde inte heller skyldig förhandlapartvara attvara
i frågor gäller vilken inställning han skall inta i tvist med densom parten

förhandlingen.begär syftetNär med förhandlingsfram-partssom en
ställning bara kontrollera lag-är eller avtalstillämpning,att motpartens

19finns förmodligendet inte någon förhandlingsskyldighet.

14 Jämför 1981AD 170 1982och 94 Källström,Kent 129samtnr nr s.
15 Se l975fI6:105 Bilaga 3491 och avsnitt 8.2.7. nedan angående pensioprop. s.

nerade arbetstagare.
16 Se 197576:105 Bilaga 2311 och 350.prop. s.
17 Se SOU 1975:1 284, 197576:105 Bilaga 2 165 och AD 1978 142,s. prop. s. nr

där arbetsdomstolen uttalar det inte ingår i arbetsgivarens rättsliga skyldigheatt
ställning till klan avtalsstridiga krav därtill 197576:ter att 105ta samt prop.

Bilaga 1 287, jämför AD 1979 120 angående föreningsrättslcränkande arbets-s. nr
givarbeslut.

18 Jämför 1981AD 166, 1989 94 1992och 16, också AD 1982 34, därnr nr nr se nr
arbetsgivaren ansågs skyldig förhandla enligt 12 § yttrande beträffandeatt ettom

medlems överklagande beslut arbetsgivaren tidigare hade fattat ietten av som ett
tillsättningsärende.

19 Jämför AD 1973 30 och 1949 50 1985 66. Jämför också Reinholdsamtnr nr nr
Fahlbeck, Arbetsprocessrätt, 33.s.
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Förhandlingsfrågan kan hur bestämmelser i lag eller avtal skall tolkasavse
och tillämpas i visst fall eller huruvida det finnsett rättslig gmnd för ett
visst anspråk s.k. rättstvist eller tvisteförhandling. Förhandlingen kan
också gälla just den kräver rättslig regleringatt parten avtalena en genom

viss fråga s.k. intressetvist avtalsförhandlinglzoeller Förhandlingav en
enligt 10 § kan huvudöver påkallas i alla frågor liggertaget inomsom ra

för förhållandet mellan arbetsgivare medlem.21och arbetstagaremen
Även frågor där arbetsgivaren enligt tillämpliga rättsregler har attensam
fatta beslut, företags- och arbetsledningsfrågor,t.ex. omfattas således av
förhandlingsrätten enligt 10 och förhandlingen syftar då till arbetstaatt
garsidan skall få visst medinflytande s.k. medbestämmandeförhandett
ling.

Att förhandling enligt 10 § har påkallats i viss fråga hindrar inte atten ar-
betsgivaren fattar och verkställer beslut i den frågan. Det finns alltså inte
någon skyldighet för arbetsgivaren med fattavänta eller verkställaatt att
sitt beslut till dess förhandlingen avslutad.äratt

Arbetsgivaren inte enligt 10 § skyldigär förhandla med centralatt en ar-
betstagarorganisation han väl har förhandlatnär i frågan gång med denen

arbetstagarorganisationen.lokala I många kollektivavtal finns det dock i
s.k. förhandlingsordningar bestämmelser lokal förhandling skallattom en
följas central förhandling, någon begär det.av en partom

8.2.3. Den förstärkta förhandlingsrätten

8.2.3.1 Allmänt
.

I 11-14 §§ finns det regler förhandlingsskyldighet för arbetsgivarenom
innan han fattar eller verkställer beslut där beslutanderätten enligt tillämp
liga rättsregler tillkommer arbetsgivaren dvs. i företags- och arbets-ensam,
ledningsfrågor. Det utmärkande för dessa medbestämmandeförhandlingar

arbetsgivarenär i allmänhet måsteatt fullgöra sin förhandlingsskyldighet
innan han får fatta eller verkställa sitt beslut i förhandlingsfrågan.

20 Se AD 1983 63 skillnaden mellan tvisteförhandling ochnr avtalsförhandling.om
21 Se 1975f6:105 Bilaga 1 224 och AD 1980prop. 150.t.ex.s. nr

Se AD 1989 83.t.ex. nr
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kollek-förhandlingsskyldighet§§ gäller11-12 gentemotiBestämmelserna
arbetstagarorganisation23, förhandgäller13 §medantivavtalsbärande

enligtLiksomarbetstagarorganisationer.andralingsskyldighet gentemot
förhandlingsskyldighet enligtförutsättning föri principdockdet10 § är en

arbetstagarorganisaimedlemnågonförhandlingsfrågan berör§§11-14 att
påkallararbetsgivarentionen.24 hindrarnågotintedockfinnsDet attsom

nå-inte berörförhandlingsfråganorganisation,medförhandling trots atten
förhandling.medlem.25 centrals.k.regler§ finns det14I omgon

beslutinförsåledes baragäller11-14 §§enligtFörhandlingsskyldigheten
åtgärderfrågadetOmfatta. ärhararbetsgivaren rätt att omensamsom

fårarbetsgivarenvilketinomområdetill dethörintehuvudöver tagetsom
tillåtetintedettadisciplinåtgärd ärbeslut närbesluta,ensidigt en-t.ex. om

medbestämrnandelagenzö, kräveråtgärdentilltänktadeneller62 §ligt om
omplacering tillsåsomarbetstagaren,enskildemed denöverenskommelse

arbetsskyldighet27, såarbetstagarensomfattasintearbetsuppgifter avsom
enligt 11arbetsgivarenförförhandlingsskyldighetnågonintefinns det

hanbeslutfatta överarbetsgivarenfall, därdessa ett14 §§. I att somavser
verkställa,kanskeellerfattaensidigtharintehuvud rätt snarareatttaget

§§11-14enligtinte någonarbetstagarorganisationen rättberördahar den
ingripandehurarbetsgivaren,medförhandlingvid oavsettpåtala dettaatt

arbetsgivarenHarmedlemmen.enskildeför denfåbeslutet kanverkningar
krävs detbeslutvisstfattaensidigt attför sigochi ettdäremot rätt menatt

omplacevissa fallbeslut ibeslutet,förskälgodtagbarafinns t.ex.det om
arbetsskyldigheten23 ellerförinomverkningaringripandering med ramen

23 brukar[eller[arbetsgivaren]vilken ärtillförhållande[A]rbetstagarorganisation i
kollektivavtal.bunden§ 2 st.]5 avvara;

kollektivavtalsbä24 situationen352 for den16:105 Bilaga19757 attSe ens.prop. till följdarbetsgivarehosmedlemmarsaknartillfälligtvisorganisationrande en
jämför ADarbetsstyrkan,iväxlingarmednormaltverksamhetidet äratt enav

120.1979AD107198180 och165, 19791978 samt nrnrnrnr
25 vilka reglerfrågandock inte berörarbetsdomstolendär1985 somSe AD omnr

eventuell för-och vadförhandlingenbeträffandeskall tillämpasfallsådanti en
SethJämför Torstenmed sig.förasida kanorganisationensfrånhandlingsvägran

utanförliggerirågorförhandling iangående182Svensson,Gustav soms.
tillämpningsområde.medbestämmandelagens

26 156.1980Se AD nr
27 17.128 19921991 ochSe AD nrnr
28 89.1978Se AD nr

-
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tillåtetbeslut perrnittering detta i och för signär eller uppsägning,ärom
så kan arbetsgivaren förhandlingsskyldig enligt 11-14 §§.vara

Beslut fattas arbetsgivaren inom för handläggningensom av ramen av en
uppkommen tvistefråga faller utanför reglerna förhandlingsskyldighetom

§§.3°enligt 11-14

På det offentliga området skall reglerna i 11-14 §§ inte tillämpas detnär
gäller beslut disciplinansvar, åtalsanmälan och skiljande från arbets-om
uppgifter 42 § 2 lagen offentlig anställning. Däremot torde detst. om

vid sådana beslut finnas förhandlingsrättäven enligt 10 arbetstagar-om
organisationens syfte med förhandlingen få föra fram synpunkter påär att
hur arbetsgivaren med1em.31bör tillämpa lagreglema i fråga om en

Enligt §1 l skall arbetsgivaren initiativ förhandla med de kollektiv-eget
avtalsbärande arbetstagarorganisationema innan han beslutar viktiom en

förändring sin verksamhet. Innan arbetsgivaren beslutargare av om en
viktigare förändring arbets- eller anställningsförhållandena förav en ar-
betstagare medlem i tillhör kollektivavtalsbärandeär arbetstasom en
garorganisation, skall han också initiativ förhandla med den organieget
sationen. Bara synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fattaom
och verkställa beslutet innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

Även det gäller beslut intenär innebär sådan viktigare förändett som en
ring medlem i kollektivavtalsbäranderörsagtssom nyss men som en en
arbetstagarorganisation, arbetsgivaren skyldigär på begäran förhandlaatt
med organisationen innan han fattar eller verkställer beslutet l §.2 Om
särskilda skäl föranleder det, får arbetsgivaren dock fatta och verkställa be-
slutet innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

detNär gäller frågor särskilt angår arbets- eller anställningsförhålsom
landena för arbetstagare Tillhör kollektivavtalslös arbetstagaror-som en
ganisation, arbetsgivaren förhandlingsskyldigär enligt ll och 12 mot
den organisationen 13 §.

29 Se AD 1978 65.nr
30 Se AD 1982 34.nr
31 Jämför 1980AD 94.nr
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förhandlingfullgörasskall i första handFörhandlingsskyldigheten genom
arbetstagarorganisationen32, sådannågondet finnslokalamed den or-om

förhandling, skallsådanvidinte kanOmganisation. parterna ar-enenas
arbetstagarorganicentralaförhandla med denpå begäranbetsgivaren även

sationen33. §.14

inför beslutsåledes bara11-14 §§ gällerFörhandlingsskyldigheten enligt
någotinte tänker fattaarbetsgivarenfatta. Omarbetsgivaren tänkersom

förförhandlingsskyldighetnågoninte hellerså finns detfråga,beslut i en
faktiskt inte fattatarbetsgivarenbestämmelser. Harenligt dessahonom rent

brutitbeslut inte heller hakan hani 11meningnågot i den som avses
i ochbestämmelsen hanenligt denförhandlingsskyldigheten ävenmot om

frågan,beslut isig för fatta göraförberettför sig har attt.ex.ettatt genom
undersökningar. arbetsgivaintekanManoch vidtautredningar säga att

sådant be-faktiskt fattat någothar11-14 §§ förrän hanbrutithar motren
bestämmelserna.medslut som avses

förhandlingsskyldighet enligt ll-ensidigaarbetsgivarensBeträffande
§ föl-10 kanförhandlingsrätten imed den allmännasambandet14 §§ och

tillämpningsområdetskillnaden iviktigastejande Densägas. synes vara
kollektivavtal bestäm-finnsdet10 § tillämpasförutom attoavsettatt om

till beslutanknytningtillämpning kräver1-14 §§ för sinmelserna i l ett
medan till-också fattaroch sedanensidigt tänker fattaarbetsgivarensom

arbetsgivarensbegränsat§ inte dettalämpningsområdet för 10 sätt är av
arbetsgivarenbeslut. Omensidigt fattaeller möjlighetbeslutsinitiativ att

fråarbetstagarorganisation i konkretförhandlar medinte begäran enen
beslutanensidigarbetsgivaren haranställd medlem och därrörga som en

haskall kunnaarbetsgivarenbrutit 10 Förhan sägasderätt, har attmot
förhandlingsfram-efterdessutom12 § krävs det hanbrutit även attmot

förhandlingsfrågani utanverkställt beslutfattat ellerställningen har attett
arbetsgivaren har fattatsärskilda skäl för det. Förstfunnitsdet har när ett

fun-12 § eller det harbrutithan harbeslut kan konstatera mot omomman
enligt 10 §Förhandlingsrättenförhandlingsskyldighet enligt §.11nits

det beträfförhandla, medanskyldighet förvidareinnebär attmotpartenen

32 avsnitt 11.6.6 2 första meningen ochSe § st.
33 avsnitt 11.6.meningen ochSe 6 § 2 andrast.
34 1989 44.1978 166, jämför ADSe ADt.ex. nrnr
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fande ll-14 §§ inte finns någon skyldighet för arbetstagarorganisationen
förhandla.att

§Sambandet §mellan 11 och 12 i teorin enkelt beskriva. Sammanär att
omfattar dessa bestämmelser alla beslut arbetsgivare fattartagna som en

arbetsledningsområdena.35inom företags- och Arbetsgivaren kan således
inte fatta något beslut i sådana frågor ledningen sin verksamhet utanom av

skyldig skjuta beslutet till dess förhandlingar enligtatt att attvara upp an-
tingen §11 eller 12 § har slutförts, vartill kommer skyldigheten enligt 14 §

avvakta central förhandling genomförs. Skillnadenäven i tillärnpatt att
ningsområdet mellan ll § och 12 § arbetsgivarens initiativskyldighetär att
enligt §ll omfattar bara beslut viktigare förändring medan arbetstaom
garsidans begära förhandling enligt 12 § omfattarrätt beslutatt även som

dignitet.35inte har sådan

Vad då sådant arbetsgivarbeslutär utlöser förhandlingsskyldighetett som
§§enligt 11-14 Av lagtexten i § framgår11 det skall frågaatt ettvara om

beslut viktigare förändring. Av rättspraxis framgår emellertidom att ut-
trycket viktigare förändring fånga in de beslutatt typeravser ut-av som
märks beslutet med hänsyn till sin omfattning och sina verkningarattav
för de anställda har särskilt intresse för dessa beslutet leder tilloavsett om

förändring.37 Ävennågon faktisk eller mätbar beslutyttre, intesom
kommer till uttryck på något på papperet och intesätt än kanannat som
direkt verkställas kan således omfattas förhandlingsskyldigheten enligtav

§§.11-14 Att verksamheten, beslutet, fortsätter förut har inte nå-trots som
avgörande betydelse.gon

Ett beslut det verkställs, leder tillnär inte helt obetydligsom, yttreen
märkbar förändring verksamheten eller någon arbetstagares arbets-av av
eller anställningsförhållanden utlöser tveklöst förhandlingsskyldighet enligt
ll och 12 §§. Men vilka andra arbetsgivarbeslut det En arbetsgivaregör
fattar inom för förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagareramen
dagligen mycket antal beslut eller mindre betydelseett förstort störreav
verksamheten. I varje ställningstagande arbetsgivarestort sett görsom en

35 Se 1982AD 34.t.ex. nr
36 Se AD 1980 72.t.ex. nr
37 Se tydligast AD 1980 72, gällde beslut verkställande di-ettnr att utsesom om en

rektör, jämför dock InU 1975f6:45 34 där det i fråga återanskaffnings. om av
förslitna inventarier uttalas inventarieanskaffning innebär verksam-att om en att
heten fortsätter förut så finns det inte någon primär förhandlingsskyldighet.som
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förberedelser,beslut barabeslut. delEnkan utgörutgöra t.ex.sägas ett
beslut kanhandlingsalternativ, förbegränsningbeslut somsenareavom

förändring.upphov tillpå någotellerverkställas sätt yttreannat enge

Förhandlingsskyldig12mellan 11 § ochskillnaddetHär bör göras en
förhandarbetstagarorganisationen begär12 § uppkommerenligtheten när

visst särskilt beslutförhandlingsfråganochling ettatt som ar-avseranger
arbetsgivarensådant fall fårfatta eller verkställa. Ikan tänkasbetsgivaren

för-förhandlingsfrågan förränverkställa beslut ifatta elleri princip inte
14381986har i rättsfallet ADslutförd. Arbetsdomstolenhandlingen är nr

följandesig påuttryckt sätt.

medbestämmandelagenenligt 11-14 §§förhandlingsrättenförstärktaDen
och arbetslednings-på företagslednings-princip alla sådana frågoriavser

beslutatillkomst berättigadarbetsgivaren före lagensområdena attvarsom
arbetsgivaren arbetstagaror-det dock for såvälSjälvfallet är somensam om.

förhandlingsförfarande skallpraktiska skäl uteslutetganisationen att ettav
i arbetsgivarens verksam-fråga kommervarje enskildkunna som uppavse

arbetsgivaren harpå dethar därför byggtsRegelsystemet sättethet. attupp
vissa särskilt avgränsade kateförhandling endast iinitiativ tillålagts att ta

imedbestämmandelagen, medan deti 11 §frågorgorier angesav som
arbetstagarpartens sakframgår 12 § i lagenfrågor såsomövriga är att taav

sådan intresse.förhandling, den finnerinitiativ till vara avom

beslut i varjeförhandla förei princip skyldigsåledesArbetsgivaren är att
verksamhet, arbetstaarbetsgivarenskommer ienskild fråga omuppsom

vilket enskiltförhandlingsfrågan, dvs.därviddet ochgarsidan begär anger
Är iuppdelad fleraarbetsgivarens beslutsprocesstilltänkt beslut avses.som

olikaförberedande de1beslut eller därdär det förekommerskilda moment
enligt 12 §torde arbetsgivarensig eller förslag,instanser yttrar varager

enskilt delbeslut, baraföre varjepå förhandlaskyldig begäran ävenatt om
förändringtill viktigare isådant det lederbeslutetslutligadet är att en

§.39 enligt 12Förhandlingsskyldigheteni llmeningden somavsessom
i 11 torde såledesi fallgällerenligt lagtexten även änannat som anges

ställnings-möjlighet få förhandla införarbetstagarorganisationen attenge
led i beslutsprocess kanarbetsgivaren barataganden utgör somensomav

förhandlingsskyldighet enligt 11utlöserslutligt beslutleda till ett som

och 12 §§inom den 11Man kan utgörssäga sammantagnaatt ram som av
arbetstagarorganisationentillämpningsområdet för 12 § vadbestäms av

38 1982 34.Jämför AD nr
39 ordförandens skiljaktiga mening i1982 34 vice1986 14 ochSe AD samtnrnr

1982:60 258 ff., särskilt 2611982 jämför dock SOUAD s. s.nr
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förhandla arbetsgivaren skyldig såsjälv vill organisationenär att snartom;
förhandla inför i ställningstagande.begär det varje En begräns-stort sett

emellertid däri förhandlingsframställningenning ligger måsteatt ettavse
således inte möjligtsärskilt fall och det med stöd 12 § generelltäratt att av

förhandla, i frågor slag ellerfå visst på visst områbegära att t.ex. ett ettav
de.4°

tillämpningsområdet för 12 § i princip bestämsOm vad arbetstagaror-av
ganisationen själv vill förhandla det således inteoch ställs någraom upp
andra objektiva krav på arbetsgivarbeslutet förhandlingsfrågan skallän att
gälla företags- eller arbetsledningsbeslut medlem i organisarörett som en
tionen, förhållandet beträffande tillämpningsområdet för llär ett annat

tillHär det arbetsgivaren måste initiativ förhandling, och detär tasom
måste då gå objektivt fastställa vilka arbetsgivarbeslut utlöser ini-att som
tiativskyldigheten. Att beslutet i sig kontroversiellt eller arbetsgivaär att

till arbetstagarsidan har mening i visst fall förkänner att ettren en annan
automatiskt sig arbetsgivaren på initiativ måsteinte med förhandla.att eget

1741Arbetsdomstolen har i rättsfallet AD 1992 siguttryckt det sättetnr
den omständigheten arbetsgivare känner till arbetstagarsidanattatt atten
tillkärmagett mening arbetsgivaren i viss fråga intehar änen annan en som

sådan omfattas den primära förhandlingsskyldighei sig själv denär att av
föranleda[enligt 11 [kan] inte ..] sådan skyldighet inträgäma attten

Ågång frågan får aktualitet. andra sidan har det i sigder varje och för inte

skyldighetnågon inverkan på arbetsgivarens initiativ till förhandlingatt ta
okontroversiellt eller berörda arbetstagarebeslutet har godtagitär attatt

det.42 heller det förhållandet arbetsgivaren rättsligaInte grundatt av
omständigheterförpliktelser eller faktiska kan eller mindrevara mer

initiativskyldigheten.43fatta visst beslut påverkar i sigatt etttvungen

8.2.3.2. viktigareBeslut förändringom

När det gäller frågan vilka beslut enligt § utlöser skyldighet11 förom som
påarbetsgivaren initiativ förhandling finns det omfattanatt eget ta upp en

rättspraxis frånde arbetsdomstolen. Denna rättspraxis kan tagithasägas

40 se 197576:l05 Bilaga 1 360.prop. s.
41 1990Jämför AD 14 och 1981 125.nr nr
42 Se 1978 60.AD nr
43 se 197576:105 2Bilaga 168.Lex. prop. s.
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vissasin utgångspunkt i vägledande uttalanden departementschefen iav
medbestämmandelagenz44tillförarbetena

Liksom enligt kommitténs förslag avsikten den primära förhandlings-är att
skyldigheten skall omfatta alla frågor i arbetsgivarens verksamhet harsom

omfattningen och innebörden för arbetstagarna,den typiskt böratt settman
med facklig organisation vill få tillfälle till förhandling.räkna Utanföratt en

primära förhandlingsskyldigheten faller beslut åtgärderden och arbetsgiav
återkommer från gång till i huvudsak i form ochvaren som annan samma

dåomfattning och behandlas i inarbetad ordning. denMot bakgrunsom en
avgörande kriteriet iden det lagtexten det sig förändringär rörom om en

arbetsgivarens verksamhet. Eftersomi dock varje beslut ellersträngt taget
vissåtgärd kan i mening innebära förändring, har gjorts densägas ytter-en

ligare preciseringen det skall fråga viktigare förändringatt vara om en av
verksamheten.

Någon för alla tänkbara fall vägledande beskrivning av
tillämpningsområdet kan inte Därtill [skillnaderna mellan]ärges.

olikaförhållandena inom områden och i olika verksamheter alltförtyper av
stora.

förändringarMed viktigare verksamheten dock generellt sådanaav avses
frågor såsom exemplifiering i den kommittén föreslagnasom angavs av

13 § Dit alltsålagtexten FKL. hör beslut formerna för verksamherörsom
och dennas omfattning i utvidgning, omläggning eller nedläggningstort:ten

eller inskränkning driften eller överlåtelse eller upplåtelse rörelsen.av av
Men andra beslut strategisk eller principiell innebörd elleräven av mer mer

tillämplighetlångsiktig hör in under den primära förhandlingsskyldigheten.
Nyanläggningar, investeringsbeslut i övrigt, frågor lokaliseringstörre om av
företaget eller delar rörelsen faller in under förhandlingsskyldigheten.av av

ligger påFrågor arbetsledningsområdet såsom långsiktigasom mera mera
beslut arbetsorganisationen, valet arbetsuppgifter och arbetsmetoder,om av
planering och inrättande arbetslokaler, arbetstidens förläggning,av perso
nalpolitiska frågor någon omfattning såsom rekryteringsprinciper, ut-av
bildningsfrågor, bostadsfrågor och sociala frågor i övrigt kan ibland ha den
omfattningen och betydelsen de skall gälla viktigare förändringatt anses en

arbetsgivarens verksamhet. andra fall har deI begränsadav en mera om-
fattning, de berör enbart viss avdelning inom företaget ellernärt.ex. en en-
bart viss kategori arbetstagare. Innebär de då viktigare förändringen av en

arbets- eller anställningsförhållandena för de arbetstagarna föreliggerav
primär förhandlingsskyldighet enligt första stycket andra meningen. Som
framgår härav mellan första och andra meningarnasär gränsen tillämp
ningsområde inte skarp. Gränsen måste dras efter praktisk bedömningen
från fall till fall och med ledning i vilken betydelse frågan förhar de grup

arbetstagare finns hos arbetsgivaren.per av som

frågaI arbetsgivarens skyldighet initiativ till förhandling före be-att taom
slut enbart enskild arbetstagare eller arbetstagare gällersom avser grupp av

förhandlingsskyldighetenden primära föreligger frågan sådannär äratt av
beskaffenhet typiskt har räkna med vederbörande arbets-att sett att attman
tagarorganisation vill förhandla. iIngrepp den enskildes arbets- eller an-
ställningsforhållanden inte enbart tillfälliga och inte heller i övrigtär ärsom

mindre betydelse hör in under förhandlingsskyldigheten. Omplaceringav av

44 197576:105Prop. Bilaga l 353 ff., specialmotiveringen till lls.
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arbetstagare från uppgift till omfattasen förhandlingsskylen en annan av
digheten omflyttningäven for viss period, den intenärmen helt kortär och

enbart förgörs tillfälligt täcka arbetskraftsbehovatt har uppståttett tillsomföljd sjukfrånvaro eller liknande.t.ex. Görs helt tillfälligav omflyttningen
omställning inträder regel förhandlingsskyldighet det blir nöd-som om
vändigt förlänga tiden denutöver ursprungligenatt avsedda.

Avsikten med reglerna primär förhandlingsskyldighet inte föreärom att
skriva förhandlings- och uppskovsskyldighet för arbetsgivarenen inne-sombär hinder i rationellt och effektivt organiserad verksamhet.en I de flesta
sammanhang behövs för omdispositioner tillfälligutrymme förart t.ex.av

tillfälligamöta driftsstömingaratt eller för täcka oförutsedda tillfälligaatt
personalbehov inom viss del verksamheten. I sådana situationeren kanav
det bli nödvändigt snabbt fatta beslut arbetstidsomläggningaratt heltom avtillfällig för enskilda arbetstagare ellerart förflyttning arbetstagareom avför helt kort tidsperiod. Snart varje enskilt arbetsledningsbesluten sagt avmindre omfattning kan tillkommasägas för situationmötaatt en som upp-står till följd faktiska omständigheter. Handlingsberedskapav nya regelär
mässigt också nödvändigt i företagets kontakter utåt, det gällernärt.ex. att
inom vanliga fatta beslut inköp eller försäljning ellerramar liknande.om
Tanken med den primära förhandlingsskyldigheten inte arbetsgivarensär att
skyldigheter skall innebära ingrepp i beslutsprocessen på det planet. Den
avgränsning den primära förhandlingsskyldigheten börav göras motsomden bakgrunden svårär generellt bestämma. Några riktlinjeratt deutöver
helt allmänna kan inte Lagen bygger därför på anpassning skallges. att
kunna ske från företag till företag och från bransch till bransch avtalgenomtillämpningen lagens regler. Lagreglemaom avseddaärav att ut-vara engångspunkt för sådana förhandlingar.

Som framgår det citerade avsnittet betonade departementschefenav svå
righeterna riktlinjer för eller vägledandeatt beskrivningar tillämpge av
ningsområdet för ll I förarbetena några konkreta exempel olikages
beslut, den allmänna formel ställen anvisasmen förettsom par att

tillämpningsområdetavgöra på skall fastställa vilkaut attsynes man
frågor har den omfattningen och innebörden för arbetstagarnasom att man
typiskt sett bör räkna med facklig organisation vill fåatt tillfälle tillen
förhandling.

När arbetsgivaren har fattat beslut i visst fallett förhandlaett ochutan att
arbetstagarorganisationen har gått tiH arbetsdomstolen och påtalat att ar-
betsgivarens handlande har stått i strid 11 det givetvisär klartmot att or-
ganisationen har velat få tillfälle till förhandling i just detta fall. Man kan,
något tillspetsat, domstolenssäga uppgift i sådantatt fall blirett avgöraatt

organisationens manifesterade önskan förhandlingom i det aktuellaom
fallet också typisk. Detär har dock betonats domstolen förhandattav
lingsskyldighetens måste fastställasgränser på objektiva grunder, varvid
[d]0mstolen vid övervägande typsituationenett [måste] kommaav.
till åsikten det normalt finnsatt grundval för förhandlingsett en som en ar-
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utnyttja.45 Domstolenviljaregelmässigt kanbetstagarorganisation antas
direktnågonharinteförarbetenaiexemplen gettkonkretafall dei därhar

till fråganställningfristårrättstillärnpningen taattvägledning attansett
och desslagenförutsättningarallmännafrån deutgångspunktmed som

ger.45 hävdamed närochvill till parternaEdlund attStenförarbeten .
medbestäm-medlagstiftningenfullföljaviljalagstiftarensuppfylltinte att

fyllablanchevisstdomstolen utattdetta cartemandeavtal, så bör ettge
regelskapande.47frittförhållandevismed etttomrummet

departebeskrivningarvägledandeochriktlinjersvårigheter somDe att ge
all-gällerdetpåmindaockså närsig attpåpekadementschefen engör ge

arbetsdomstolens arbetsrätts-praxis. Nyaomfattandekarakteristikmän av
redovi1982:60SOUutvecklingibetänkande MBLsittikommittén har

anförKommitténpraxis.domstolensanalysochgenomgång sam-sat aven
följandeflgmanfattningsvis

återgettshär har ärrättspraxis attiavgörandendeförkänneteckenEtt som
lagförarbetenakan utläsasvid vadviktfästhararbetsdomstolen avstor som

enligtförhandlingsskyldighetenprimäradenmedsyftenaallmännadeom uttolk-domstolensenligtskallförhandlingarprimäratillRätten§ MBL.ll
fö-helaarbetstagarinflytandet överförgrundläggande formendenning vara

motivtexteri lagensformel tararbetsledningsområdet. Denoch somretags-
omfattningenhar denverksamhetarbetsgivarensifrågorpå allasikte som

medräknabörtypiskt attför arbetstagarna eninnebörden settoch att man
l97576[:105]förhandling prop.tilltillfällevill fåorganisationfacklig

deviktigare och iordetinnebördeni målenblir, både353bil. 1 avoms. verksamheten,förändringuttrycketdomarna enredovisade avomsenast
rättstillämpningen.förutgångspunktviktig

det avgöförklaratarbetsdomstolenhardomar attdenl avgruppensenare ellerverksamhetenmedförbeslutarbetsgivarenshuruvida attrande inte är
meningi någonanställningsförhållanden yttreellerarbets-anställdasde

bedö-allmäntinnefattaskallPrövningenbeslutet. ettförändras mergenom
anställda.debetydelse förkaraktär ochbeslutetsmande av

för deverkningarnaslutligadeförstödrättspraxis inte an-Likväl attger enskildasåvitt gällerelleriverksamhetenför ar-inomställda, stortramen
betydelsaknaskulle heltanställningsförhållanden,ellerarbets-betstagares
från denbåda domarna149 och de1979både ADbudgetdomama,I nrse. vid bud-vikt1982 läggs125 och1981 attsektorn ADkommunala nrnr
betydelmedstyrinstrumentkaraktärenhareller ett enprogrammet avgeten

förändrings-konkretaegentliga ellerpåinverkanfaktisksefull senare mer
arbetsgivarensverkningarnakonkretadeargumentation kringbeslut. En av

omfattasutredningenbartBeslut39.1980också i ADfinnsbeslut omnr

45 125.1981AD nr
46 1980 72.Se ADt.ex. nr
47 13.Edlund, MBL,Sten
48 1982:60 107sou s.
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sådana inte 11 § MBL AD 1978 166. hellerInte be-ärsom t.ex.av ettnr
slut kommunal facknämnd förslag eller anslagsyrkandeett ettenav om som

led i den kommunala budgetberedningen självständigt beslut enligtett ett
11 det beslut i offentligrättsligallmän eller mening.ärtrots att ett en mer
Förhandlingsskyldigheten här beroende det slutliga beslutet ises som av
budgetfrågan kommunfullmäktige AD 1980 34 93, 1981och 125av nr nr
eller kommunstyrelsen AD 1978 88 1982och 6. Frågan vadav nr nr som

beslut i lagens mening har berörts i föregåendeär det under rubrikenett
Vissa råttsfrågør allmän 1982AD 8 och 34, jfr från dennaturav mer nr
privata sektorn arbetsmarknaden AD 1981 57. Man fåävenav nr synes

åtskillnad mellan vadgöra bör betraktas förberedande beslut,en som som
eller stadier i beslutsprocess i slutligt beslututmynnar etten som om en
viktig förändring, och sådant i sig sådant slutligt beslut åtrninstoär ettsom

i den meningen, det avgränsbart ställningstagandeär indirektatt ettne som
eller på längre sikt får konkreta verkningar for de anställda.

Denna sammanfattning kan ha sin giltighet i dag. Antalet målsägas än rö
rande förhandlingsskyldigheten arbetsdomstolen varje år haravgörsom
minskat markant efter år 1982, och de görandena har inte på nå-senare av

påtagligt avvikit från den praxis hade hunnit utvecklas årsättgot mera som
1982.

Om svårigheterna skall försöka några allmännatrots attman ange mera
linjer i domstolens praxis, kan följande Domstolen undersökersägas.
ibland vilken vikt arbetsgivaren själv faster vid visst beslut vilkenochett
möda han lägger ned på få fram beslutsunderlag vilken styrandeatt samt
verkan på arbetsgivarens handlande beslutet faktiskt kan ha. Flerarentsom
gånger har det framhållits förhandling på arbetsgivarens initiativatt en
hade tillgodosett arbetstagarorganisationens intresse på tidigtatt ett staav
dium informerad i den fråga det har gällt. Om beslutet har gällt fy-vara en
sisk förändring arbetsplatsen, domstolenhar inte så sällan beaktatav ar-
betsmiljöaspekter på förändringen. När beslutet gäller faktisk förändringen

någon eller några enstaka arbetstagares arbetsförhållanden, händer detav
domstolen undersöker hur förekommandevanligt beslutet ochatt ärpass

hur ingripande det objektivt framstår. Om arbetsgivarens besluts-settpass
varithar uppdelad i flera led eller den har involverat flera in-process om

har domstolen genomgående bara det slutliga ställstanser, ansett att
ningstagandet har utlöst förhandlingsskyldighet.

Vid bedömningen förhandlingsskyldigheten skall hänsyn till situatasav
tionen såsom den tedde sig beslutet fattades; det vid tidpunktdennanär om
fanns risk för beslutet i framtiden kunde leda till ändring verk-atten en av
samheten, kan det finnas förhandlingsskyldighet det sedan inteäven om

-
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beslutet.49 arbetsgivareOmföljdförändring tillnågon viktigareblir enav
skall frågandriftsställe,bara berördriftsställen och beslutflerahar ettett

förhållani relation tillförändring ställasviktigareinnebärbeslutet enom
helai arbetsgivarenstill förhållandenadriftsstället och intevid detdena

verksamhet.5o

beslut finns iexempel påkatalog med konkretarättspraxis denharI som
beslutskategorier typisktytterligaremedkompletteratsförarbetena settsom

förhandla.på initiativ Närarbetsgivarensig skyldighet förför med egetatt
arbets- ellerenskild arbetstagaresförändringgäller beslutdet an-avom

pennittering51särskilt beslutställningsförhållanden härkan nämnas om
tillåten52.53 Ipåföljd huvudsådandisciplinpåföljd näroch äröver taget

införförhandlingsskyldighet beslutfrågan6.9. behandlasavsnitt omom
budget.chefstillsättning och att antaom

fullgöraskall på riktigt kunnaarbetsgivarenförutsättning för sättEn ettatt
förändringviktigarebeslutförhandlingsskyldighet vidsin av en en-enom

arbetsgivaanställningsförhållandenellerarbets-skild arbetstagares är att
organisationstillhörighet. Enligt för-kännedom arbetstagarenshar omren

fårtill arbetsgivarenbåda medverkardet krävasarbetena bör attparteratt
fårpunkten. Arbetsgivareninformation den härnödvändigden anses
hanaktuelle arbetstagarentillfråga denskyldig före beslutet äratt or-om

normalt intekan detvilken organisation. Däremotoch i så fall iganiserad
fråga.54undersökningar i dennasinaarbetsgivaren går längre ikrävas att

framgår1987 24i rättsfallet ADarbetsdomstolen har anförtvadAv attnr
ocksåorganisationstillhörighetenförvissa sigarbetsgivaren kan genomom

arbetstagarorganisationen.55 Iaktuellaförfrågningar hos den rätts-göraatt
registrerats medaktuella arbetstagarenfallet 1988 42 hade denAD somnr

juni, och arbetsgivarenmed denarbetstagarorganisation från och 1ilem en
därefter, den 3 juni.beträffande arbetstagaren kortfattat besluthade ett

dessförinnan, den 21emellertid omkring fjorton dagarArbetsgivaren hade
Därför,oorganiserade.defått från sina anställdamaj, besked attom var

49 1979 88.se ADt.ex. nr
50 197811151.SeAD
51 1978 65.1977 89 ochAD nr nr
52 1985 88.AD nr
53 150 ff.Se vidare Edström,t.ex. s.
54 357 1977 216.Se 197576:105 Bilaga 1 och AD nrprop. s.
55 se också 1989AD nr
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inteoch eftersom arbetsgivaren hade haft anledning någon för-att anta att
ändring hade inträffat därefter, kunde det inte läggas arbetsgivaren till last

han inte hade förhandlat med organisationen före beslutet.att

8.2.3.3. vilken tidpunktVid skall arbetsgivaren tillinitiativta
förhandling

fråga vid vilken tidpunktI arbetsgivaren måste initiativ till förhandtaom
ling står idet lagtexten bara arbetsgivaren skall förhandla innan hanatt

följande.56förarbetenabeslutar. I häromanges

I lagen inte i förhållande till det tilltänkta beslutetnärmare näranges ar-
betsgivaren skall skyldig initiativ till primär förhandling. Liksomatt tavara
enligt kommitténs förslag avsikten på denna punkt förhandlingsskylär att
digheten i princip skall innebära skyldighet förhandling i så godatt ta upp
tid förhandlingen blir naturligt och effektivt led i beslutsprocessenatt ett
hos arbetsgivaren. Vad anförs arbetstagarsidan skall ha reella möjsom av
ligheter ingå på meningsfyllt i beslutsunderlaget. mångaIsättatt ett sam-
manhang, särskilt det sig omfattande eller komplicerade frånär rör om mer

innebär detta förhandlingen redan på tidigt stadium ingåratt ett ettgor, som
led i arbetsgivarens arbete med skaffa fram beslutsunderlag och ieget att att
övrigt förbereda beslutet. Förhandlingarna bör då tidigt under pla-tas upp
neringsstadiet och bör sedan bedrivaskunna återkommande under det att
frågan bearbetas och beslutet förbereds. I andra fall mindre ingripandeav
och långsiktig betydelse kan också frågan tidpunkten för förhandlingenom

sig enklare. Allmänt gäller dock paragrafen inte får den tillämpte att ges
ningen det räcker enbart med förhandlingen föregår beslutet,att att oavsett
hur kort tid före beslutet den Som hinder sådan till-upptages. ett mot en
lämpning verkar för övrigt arbetstagarsidans begärarätt att att
förhandlingen förs vidare till centraladet planet.

[...]

I paragrafen föreskrivs arbetsgivarens förhandlingsskyldighet full-skallatt
innan beslut fattas. Syftet markera, förhandlingen skallgöras är att att tas

och genomföras innan arbetsgivaren själv har tagit ställning till denupp
fråga förhandlingen Förhandlingen skall ingå led i beredandetettavser. somÅarbetsgivarens beslut. andra sidan ligger det i sakens arbets-natur attav
givaren kan behöva själv undersöka viss fråga och ställning till vilkataen
handlingsalternativ finns innan det sig meningsfullt inleda för-ter attsom
handling. En avvägning måste frånmed andra ord fall till fall. Engöras

sak det vid underlåtenhet förhandlaär eller vid tvistatt attannan annars om
tillämpningen paragrafen kan utredningsskäl bli nödvändigt knytaattav av

skadeståndspåföljd till underlåtenhet arbetsgivaren förhandlaev. attav
innan fattat beslut verkställs.ett

56 1975762105Prop. Bilaga l 355s.
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Frågan arbetsgivaren tillräckligt tidigt stadium har tagit initiativettom
må1.57till förhandling har bedömts arbetsdomstolen i lång rad Avav en

förarbetena framgår bedömningen får från fall till fall, och dettagörasatt
får också prägla den rättspraxis har vuxit fram. Det nämligensägas ärsom
svårt i praxis finna några fasta allmänna riktlinjeroch utöveratt mera
dem har redan i förarbetena eller, med andra 0rd, någon all-angettssom
mängiltig formel för bedömningen. exempelvis rättsfallet 1980I AD nr
49 uttalar arbetsdomstolen finns någondet inte klar principatt som anger

avvägningen skall ske mellan å sidan intressethur förhandlingenattena av
inleds tidigt och å andra sidan intresset förhandlingsfrågan för-välärattav

förhandlingenberedd börjar och betydande hänsyn måste tillnär att tas
omständigheterna i det enskilda fallet. Och i rättsfallet AD 1984 75 till-nr
lade, och underströk, domstolen förhandlingsskyldigheten beträffandeatt
frågor vikt innefattar skyldighet på tidigt stadiumstörre även att ettav en
informera arbetstagarorganisationen i aktuella frågan. Någonden enstaka

gång53 domstolenhar hävdat viktigare tilltänkt arbetsgivarbeslutatt ett
från arbetstagarnas tidigare isynpunkt, desto beslutsprocessen mås-är, sett

förhandlingar påkallas, i sindomstolen praxis inte hate men synes senare
direkt tagit fasta denna tumregel.

Möjligen kan det det praxis framgår arbetsgivaren inte fårsägas att attav
utesluta något handlingsalternativ någoteller faktiskt begränsargöra som
hans handlingsmöjligheter innan han förhandling.tar upp

framgårAv rättspraxis dock det finns vissa fall där förhandlingsförfaatt
måsterandets förlopp bli det angivna och där förhandlingänett annat nyss

får inledas på stadium arbetsgivaren kan viss månha inär sägasett senare
tagit ställning.redan I rättsfallet AD 1979 149 talade domstolen utannr

precisering vissa frågor inom företrädesvis företagslednärmare om
ningsområdet speciell karaktär med hänsyn till krav på skyndsam-av
het eller andra särskilda omständigheter. rättsfallI AD 1980ett senare

49 kan domstolen återkommit tillha dessa fall. Domstolen tala-sägasnr
de här vissa särpräglade situationer och exempel:om gav

57 Se Orjan Edström, 141 74, hänvisar till 1978 29, 56, 88,ADt.ex. nots. som nr
156, 166, 1979157 och och 149, 1980 49, 106,110, 1121 och 163, 1981nr nr nr
45, 62 198257, och 77, 1983 7 och 111, 1984 1986 5375, och 56,nr nr nr nr
1987 79 och 82, 1988 47 och 1990 10757 och 117.samtnr nr nr

58 1981AD 77.hr
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företagbörsnoteratmedaffärsuppgörelseexempelvis gällakanDet etten
direkt påverka börs-innehåll kanuppgörelsenskännedomdärpart omsom

medryktesspridningdåsituationeri företaget ellermed aktierhandeln an-
iallvarligt skadakanviktig överenskommelsetilltänktledning partav en

situationer kanjämförligadärmedsådana och andrakonkurrenshänseende. I
litenhålls inomöverläggningarnaofrånkomligtiblanddet ytterstatt envara

uppnåtts.uppgörelsepreliminärintill desslcrets en

bedöm-1980 81ADavgörande,tillade iDomstolen attett nrsenare
tillmed hänsynhandlande måste omstänarbetsgivarensningen görasav

fallet.enskildai detdigheterna

sisärprägladpå sådandomstolen så1981 57rättsfallet ADI stötte ennr
betecknadestransaktionpå. gälldesyftat Dethadetuation somenmansom

företagsvenskt börsnoteratberörthadedittillsde största ettsomsom en av
NK-Åhléns uppmärksammadeDomstolenSaba.ochmellanSamgåendet

tilleller nyhetsläckorryktesspridninghindramedsvårigheterna attatt
slag intesärskildatransaktioner dettaanledningmassmedia med varavav

viförhandlingsförfarandet. Erfarenhetentillknutnaspecielltpå något sätt
oavsiktligt på obe-avsiktligt ellersakenrisken förnämligensade ettattatt

tilldrar sigfrågaiutomståendes kännedomtillhörigt kommersätt somen
utanförförsinformationenavsevärd såintressebetydande allmänt är snart

personer.59 följandeframhöll vidareDomstolenliten kretsmycket aven
i medbemed reglernaförenlighettankegångamasredovisadedeom nu

stämmandelagen.

full-förhandlingsskyldighetenskalli ll § i lagenhuvudregelnEnligt vara
förhandlingbeslutoch verkställer detarbetsgivaren fattarinnangjord som
får docki paragrafens andra styckeundantagsregelEnligtgäller. ar-enen

skälsynnerligabeslutet dessförinnan,verkställafatta ochbetsgivaren om
påvisserligen sikteundantagsregelordalagen dennaEfterföranleder det. tar

hu-emellertid huvudregeln. Igällerbeslutet.det slutliga Detta ävensjälva
föregå beslutet. Påskallförhandlingenendastvudregeln motsvaattanges

direktvidare innebördhuvudregeln ha änrande sätt somanses ensom
ärendet förehandläggningenoch också sikteframgår ordalagen tar avav

den tillåterundantagsregeln såuppfattadet naturligtbeslutet avstegär attatt
synnerlidet finnsföregå beslutet,normaltförfarande skallfrån det omsom

härför.skälga

in-förhandlingsskyldighetendärvissa beslutsprocesserfinns såledesDet
sär-fråganormalt. Detstadiumbetydligtträder på äränett omsenare

normala förfarandetoch undantag från detsituationer,präglade synes

59 1981 45.särskilda yttrandet i ADJämför det nr

--
-

-

-

-

-

-

-



204 Förhandling och information SOU 1994:141

skäl.6°kräva synnerliganärmast De exempel domstolen har gettsom ty-
der på a det skall finnas starkt behov sekretessatt och bett attav even
tuella brister i sekretessen kan leda till hänseendeöl.påtaglig skada i något
Det kan här i chefstillsätmingsärendennämnas har behovetatt sekretessav
och skydd för de sökandes personliga integritet inte kunna föra medansetts
sig från det normala förhandlingsförfarandet,avsteg rättsfallet ADt.ex.se
1981 45 där domstolen uttalar den söker tjänst fårattnr som accepteraen

vederbörande fackliga företrädare har fåatt del ansökningshandrätt att av
lingamas innehåll och där det vidare framgår arbetsgivare finatt en som

det naturligt respektera uppställda förbehåll sökandensatt identitetner om
sedan medbestämmandelagen i kraft inte kanträtt detta i nå-numera göra

form arbetsgivaren vidareän behandling återställerattgon annan utan an-
sökningshandlingarna och alltså inte betraktar vederbörande sökande.som

Det möjligt förhandlingsskyldighetenär före beslutatt kan falla bort eller
begränsas i vissa andra frågoräven synnerligen hemlig närav natur, t.ex.
det gäller utvecklings- och forskningsarbete eller anbud i konkur-att avge

företag.62med andrarens

När det gäller beslut viktigare förändring i dotterföretag i konettom en
räcker det inte i sig dotterföretaget förhandling såatt fö-cern tar snartupp

har fått del beslutsunderlag från någonretaget del konav m.m. annan av
Dotterföretaget kan, det inte har haft praktisk möjlighettrotscernen. att att

påkalla förhandling tidigare, drabbas skadestånd för brott förhandmotav
lingsskyldigheten. Man kan koncernen helhetsäga har indirektatt ettsom

för det dotterföretag rättsligtatt arbetsgivare kanär inledaansvar settsom
förhandling på så tidigt stadium hade krävts beslutetett hade för-som om

företag.63beretts inom enda Frågor medinflytande i koncernerett be-om
handlas i avsnitt 14.3.närmare

60 Jämför från tid 1993AD l4, där domstolen prövade det frågasenare nr om var
särpräglad situation, fann så inte fallet.om en attmen var61 [D]årektpåverka börshandcln eller allvarligt skada i konkurrenshänpart

e.seen
62 Se InU 197576:45 36 och AD 1981 77.s. nr63 Se 197576:105 Bilaga 1 353, sou 1975:1 774, sou 1982:60prop. 235s. s. s.och AD 1978 nr91, 156 och 157, 1979Lex. 1 och 1983 Se också 120nr nr s.och 129 i det andra delbetänkandet.
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8.2.3.4. F örhandlingsskyldighet kollektivavtalslösagentemot
arbetstagarorganisationer

Enligt 13 § gäller förhandlingsskyldigheten enligt 11 och 12 §§ gentemot
kollektivavtalslös arbetstagarorganisation, frågan särskilt angåren om

arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare medlemmarärsom
i den organisationen, inför arbetstagareomplacering endat.ex. av en
Förhandlingsskyldigheten enligt 13 § gäller det finns någonoavsett om
kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation55 och eventuellaoavsett
medbestämmandeavtalmed reg1er.55avvikande Om förhandlingsfrågan är

allmän och således inte särskilt angår någon medlem, finns detmera
inte någon förhandlingsskyldighet enligt 11 eller 12 § men förhandlings-

enligt 10 §rätt den kollektivavtalslösa arbetstagarorganisatiogentemot
nen.67 Arbetsdomstolen har i rättsfallet AD 1984 98 utvecklat detta pånr
följande sätt.

[S]yftet med den i 13 § uppställda förutsättningen för paragrafens tillämp
lighet, förhandlingsfrågan skall särskilt angåatt arbets- eller anställnings-
förhållandena för arbetstagare tillhör icke kollektivavtalsbärandesom en or-ganisation, har varit tillämpningenavgränsa bestämmelsenatt till frågorav

kan ha enbartsägas individuell betydelse för eller flerasom sådanaen ar-betstagare. Frågor kollektiv eller allmän karaktär och betydelseav en mera
omfattas däremot inte bestämmelsen, beslutetäven i sådan frågaav om en
kommer beröra eller flera arbetstagare tillhörandeatt icke kollektivav-en en
talsbärande organisation jfr AD 1983 65. En sådan avgränsning liggernr
också i linje med det från principen primäratt förhandlingsskylavsteg om
dighet för arbetsgivaren endast kollektivavtalsbärande organisagentemot
tioner, bestämmelsen i 13 § tordeutgör, ha motiverats principiellasom av
föreningsrättsliga skäl se l97576:105 Bil. 1 486 och 531prop. s. samt
Bergqvist-Lunning, Medbestämmande i arbetslivet, 2 uppl. 1977, 135.s.

[Det är] inte möjligt dra klar mellan ågräns sidan frågoratt kanen ena som
gällasägas enbart olika arbetstagares individuella förhållanden och å andra

sidan frågor måste sådan allmän betydelsesom detanses vara av en mer att
skäl tidigare redovisats förbehålletär kollektivavtalsbärandeav som organi

sation primärförhandla dem. Fråganatt huruvida arbetsgivaren enligtom
13 § primärt förhandlingsskyldigär även icke kollektivavtals-gentemot en
bärande arbetstagarorganisation måste därför ofta påavgöras grundval avsamlad bedömning omständigheterna i det enskilda fallet.en Avgörandeav
vid sådan bedömning blir fråga, arbetsgivarenen om en som attavser
besluta får ha sin övervägande anknytning till enskildaom, anses
arbetstagares individuella förhållanden eller irent stället till organisationen

eller mindrestörre del arbetsgivarens verksamhetav sådan.en av som

x,-áá-m64 Se AD 1977 216, 1980 25, 1989 67 och 1992 jämför AD 1985nr 8nr nr nr nroch, angående skriftlig varning, 1985 88.nr65 Se AD 1992 14.t.ex. nr
66 Se AD 1980 25, jämför AD 1985t.ex. 88 och 1992nr nr nr67 Se AD 1983 65, 1984 98, 1985 1991 45, 1992 7 och 14.nr nr nr nr nr

-
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haranställningsförhållandenaellerförändring arbets-beslutOm ett avom
detarbetstagare,individuellaeller någraflerabetydelse för än synesen

kollektivavtalslösadenförhandlingsskyldighetnågonfinnasinte gentemot

organisationen.63

kanskeellerfrämstverkningar föringripandemycketbeslut kan haEtt en-
Alla medarbetstagarorganisation.bart kollektivavtalslösimedlemmar en

arbetsgivaren organisavarviduppsagda,exempelvis blikanhoslemmar
Arbetsgivaren10enligtförhandlingsrättenförlorarprincip ävenitionen

enligt ellerförhandlingsskyldighet llnågonfall inte hadessabehöver i
i förs-medlemmarorganisationkollektivavtalslösaden12 § varsgentemot

bestäm-enligt dessaFörhandlingsskyldighetenbeslutet.hand berörsta av
organikollektivavtalsbärandedefullgörasi ställetskallmelser gentemot

intetordearbetsgivarenochsådana,finns någradetsationerna om ens
deorganisationenkollektivavtalslösadeninformeraskyldig omattvara

träffats.69därvid kan haöverenskommelser som

påkompletteras§ skall13föreslagitsdetdelbetänkandet harandraI det att
för-skyldigskallarbetsgivarekollektivavtalslös attdet sättet varaatt en

frågorarbetstagarorganisationer iberördamed alla§handla enligt 11 som
föreövergångsådanellerarbetsbristgrunduppsägning ettrör avenav

EG-direktivetiverksamheteller delverksamhet avsessomtag, av enenen
verksamheter.övergång77187EEG avom

nivåcentralpå lokal ochedbestämmandeförhandlingM8.2.3.5.

fullgörasförsta handskall i11-13 §§enligtFörhandlingsskyldigheten
lokalaför denföreträdarebehörigamedförhandlingnivå,lokal dvs. genom

arbetstagarorganisationen70. arbets-liksomArbetstagarorganisationen har,

den vidskall företrädavilkaellersjälv bestämmagivaren, rätt att somvem
intenivå får dockförhandlingen. lokalförhandlingLagreglema om

arbetstagarförbund bestämmerdet attsidan sättet att ettsättas t.ex.
organisalokalaeller dencentraltskall handläggasdettafrågorna atttrots

förhandla.behörigintetionen är att

68 118.1979avsnittet AD6.9.2. citeradei avsnittSe det nrur
69 1985 21.Jämför AD nr
70 avsnitt 11.6.ochmeningen§ 2 förstaSe 6 st.
71 214197576:105 Bilaga 1Se s.prop.
72 12983, jämförKällström,342 och Kent197576:105 Bilaga 1Se s. s.s.prop.

-

-

-

-

-



SOU 1994:141 Förhandling och information 207

Arbetstagarorganisationen inte skyldig låta sig företrädasär någonatt av
anställd hos den förhandlingsskyldige arbetsgivaren.är Rätten för-som att

handla med och information från arbetsgivare b1.a. dennesta emot en om
företagsledning kan därför ibland tillkomma exempelvis ombudsmanen
vid avdelning har motsvarande i förhållande till flera andrarätten som ar-
betsgivare inom bransch och geografiska område. Har organisatiosamma

däremot någon arbetstagare hos arbetsgivaren företrädautsett attnen orga
nisationen vid förhandling, får arbetsgivaren inte arbetstagaren skäligvägra
ledighet för delta i förhandlingen 17 §.att

betonasDet ofta det viktigt medbestämmandet lokaltär förank-att äratt
rat.73 Följande uttalande chefen för arbetsmarknadsdepartementet iav en
proposition med förslag regionala fackliga förtroendemän kan förtjänaom

här.74återgesatt

En princip har tillmätts den betydelse vid utarbetandestörsta ochsom anta-
gande medbestämmandelagstiftningen tyngdpunkten i arbetstagar-ärav att

medbestämmande skall ligga på lokal nivå. Medbestämmandet skallnas
först främstoch inom det enskildautövas företaget eller den enskilda myn
digheten de anställda själva och de lokala fackliga deav av representanter
har Medbestämmanderätten skall något angår de enskildautsett. vara som
arbetstagarna. Den skall på sådant den enskildesutövas erfarenhetersätt att
och kunskaper kan nyttiggöras. Denna till lokal anknytningsträvan har stöd

arbetsmarknadens parter.av

Syftet med förhandlingar enligt 11-13 §§ de skall leda fram tillär att en
uppgörelse mellan i eller form vilket beslut skallparterna en annan om som

arbetsgivaren.fattas enighetKan inte uppnås vid lokal förhandling,av en
arbetsgivaren enligt 14 § skyldigär begäran förhandla med denävenatt

centrala arbetstagarorganisationen, dvs. i allmänhet med berört förbund.
Men har arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet utan att parterna

kunnathar står det arbetsgivaren fritt fatta och verkställa detattenas, om-
förhandlade beslutet.

Såväl den lokala den centrala arbetstagarorganisationen kan framställasom
förhandling75,begäran central den lokala organisationen torde inteom men

förhandlingsbegäran kunna grunda någon skyldighet för dengenom en

73 Se l97576:lO5 Bilaga l 215, 197576:45InU 30 ff. och SOUt.ex. prop. s. s.
1982:60 135 ff.s.

74 Prop. 198990:157 s.
75 Se 197576:105 Bilaga 357.1prop. s.
76 Prop. 197576:l05 Bilaga 1 362.s.
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På arbetsgivarsidan det denorganisationen förhandla.centrala äratt ar-
vid centrala för-fatta beslut denbetsgivare ärett partatt somsom avser
medverkan har lämnatsFrågan arbetsgivarorganisationenshandlingen. om

någon såfråga på arbetsgivarsidani lagen, och det internäröppen omen
stånd.77tillmedverkan skall kommadan

förhandling skall framställasArbetstagarsidans centralbegäran utanom
för-sedan den lokaladröjsmål, omgående eller med vändandedvs. post,

får vid oenighet fatta sitt be-avslutats, arbetsgivarenhandlingen har men
skäligt rådrum begäralämnat arbetstagarsidanslut först sedan han har att

förhandling.central

medbestämmandeförhandlingama enligt lagenför förfråga skälenI attom
till den ordcentral förhandling, anknötinföra ordning med även somen

utvecklats till bli den normala påkollektivavtalning hade genom attsom
tvisteförhandlingar, anförde departearbetsmarknaden viddelarstora av

följande.79mentschefen

förhandlingsfrågor till centrala planetMöjligheten föra det äratt avupp
arbetstagarsidan. underlättarflera skäl betydelse för Denstorav

handlingslinjer frågorutforma enhetliga väl avvägda isträvandena ochatt
tillfälle till förnyad genomgång ochallmän betydelse. Den gerav mera

förhandlingsfrågor. Och den i sig själv ägnadanalys viktigare är attav
förhandlingsomgången.underlätta uppgörelse redan i den lokala

arbetsgivarenpåpekats regelnjuridiska litteraturen har detI den att attom
centraltill dess andra,på måste skjuta sitt beslutbegäran ävenatt enupp

på-realiteten arbetstagarsidanförhandlingsomgång avslutad iär ettger
förhandlingen gäller och arbetstatryckningsmedel i den sakfråga attsom

uppskovsskyldigheten kan förhandgarorganisationens makt över ettvara
sigÅOilingsobjekt

8.2.3.6. Omförhandlingsskyldighet

någonlokal förhandling, tordevisst beslut vidHar ettparterna enats enom
frågan. vad gällerförhandling genomdrivas i den Mencentral inte kunna

beslutet eller hanarbetsgivaren sedan inte fattar det överenskomna omom

77 1988 76.1975f76:105 Bilaga 214 och 361, jämför ADProp. 1 nrs.
78 197576:105 Bilaga 361Prop. 1 s.
79 införa förhand197576:105 Bilaga 214; förslag i lagenProp. l attett om ens.

482 och 539.lingsordning för tvisteförhandlingar utgick dock, se s.
80 Se Sigeman, Anmälan, 612.Tore s.
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någon anledning vill ändra det Härom uttalas följande i förarbeteav
na.81

Avslutat arbetsgivaren förhandlingen med förklara enighet haratt att upp-
nåtts mellan visst beslut skall fattas, har förklaringen oftaparterna att ettom
också varit förutsättning för förhandlingens avslutande. Frånfalleren ar-
betsgivaren därefter sin ståndpunkt omständigheter tillkommitutan att nya
kan detta bedöma åsidosättande förhandlings- ochatt ettvara som av upp-
skovsskyldigheten med åtföljande skadeståndsansvar. Vill arbetsgivaren av
i och för sig behöriga skäl ändra sitt beslut bör reglerna primär förhandom
lingsskyldighet innebära skyldighet för honom återuppta för-anses atten
handlingen.

Arbetsgivaren således i allmänhet skyldigär förhandla på åter-att nytt
förhandlingen, förhandlingsresultatet.han vill frångåuppta Det-om

torde gälla arbetsgivaren enighet har uppnåtts efterutansamma attom
förhandlingen vill frångå den slutliga ståndpunkt i fråga beslutetom som
han har intagit vid denna åtminstone frångåendet ståndpunktenom av
innebär något han biträder den ståndpunktän arbetstagaror-annat att som
ganisationen slutligt intog vid förhandlingen.

Av rättspraxis framgår emellertid detta inte gäller undantagslöst. Ar-att
betsdomstolen har nämligen, efter analys förarbetena till 1976 års lagen av

offentlig anställning, i rättsfallet AD 1978 88 kommit fram tillom attnr
det inom den offentliga sektorn principiellt står de politiskt sammansatta
beslutsorganen fritt besluta ärende kommer tillnäratt avgörandeett upp
och beredningennär ärendet har innefattat förhandlingar enligt medbeav
stämmandelagen.33 Och domstolen kom därvid också fram till att

den politiskt beslutsfattande instansen står fri fatta beslut förnyadeatt utan
förhandlingar, beslutetäven skulle avvika från förhandlingsresultatet.om
Förutsättningen då beslutetär inte grundas på nytillkomnaatt omständighe

eller i övrigt på material sådantter än på beredningsstadiet harannat som
varit föremål för förhandling med arbetstagarsidan.

Självfallet det med detär redovisade påsättet medbestämmandeattnu se
förhandlingarna före politiskt beslut vikt förhandlingarnaett blirstor attav
fullständiga och allsidiga, och arbetsgivaren har för såett stort attansvar
blir fallet. I detta får i regel också ligga skyldighet tillansvar anses atten se

inte vederbörli reservationer träffaratt utan överenskommelseman medga
arbetstagarsidan i lokal förhandling, inte har fullgoda skälen om man att
räkna med överenskommelsen vinner stöd den politiskaatt instansennär
skall fatta sitt beslut.

81 197576:105Prop. Bilaga 1 357 och 362.s.
82 Se AD 1978 72, 1979 och1 129, 1981t.ex. 57 och 1932 54.nr nr nr nr83 Se också AD 1980 34.t.ex. nr
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dessa iavslutaförhandlingarna ochbedrivadet gällerNär attsättet att
ansvararbetsgivaren har ettsåledesdomstolenenighet, talar stortattom

domstolen där-klartinte alldelesskyldighet. står välDetvissoch omen
meningenskyldighet i denrättsligochrättsligtvid har ettavsett ansvar en

för-för brottskadeståndsskyldigtblikanoffentligadet motorganetatt
beslut medhar fattatpolitiska instansenför denhandlingsreglema ett ettatt

innehåll.visst

det finnspå beslutet gäller inteskjutaSkyldigheten när8.2.3.7. att
skälsärskildarespektivesynnerliga

fattaarbetsgivaren fårsituationer därfinns detframgår lagtextenSom av
förhandlingsskyldighet.sinfullgjortbeslut innan han harverkställa sittoch

klart kvarstårförhandlaförhandling ochinitiativ tillSkyldigheten attatt ta
verkställt.34 arbetsgivarendetNärfattat ochbeslutet ärsedandock äräven

skäldet synnerliga§ krävsförhandlingsinitiativet 11skall ta mesom
förhandlingenpåkallatarbetstagarsidan hardvs.andra fall,det idan när

skäl.35 med beslutetSkyldighetensärskildaräcker med vänta12 §, att
till dess denförekommande fall ändaigällerverkställighetenoch att cen

avslutad.förhandlingentrala är

till-skäl skallvid synnerligaundantagsregelnframgårförarbetenaAv att
skallför undantagställsoch kravrestriktivtlämpas stränga attatt anses

skäl talar förtvingandeläge därskall frågatillåtet. Det att ettettvara om
tvångssituationdröjsmål, dvs.verkställasskall få fattas ochbeslut utan en

arbetsgivaoffentligomedelbart. Enmåste fattasbeslutstår klartdär det att
därigenom skulle skapasdetpå beslutinte skjutadockbehöver ett omre

gång. Arbetsgivarenverksamhetensoffentligaför denbetydande hinder
arbets-förhandla medskyldighetenverksamhet såsinplaneraskall attatt
skallundantagsregelntidsnöd, ochrisk förfullgörastagarsidan kan utan

kommit i tidsnöd.han harlastas förarbetsgivaren kaninte tillämpas när att
alltsåtvångssituation krävs detslagsskall frågadetFörutom ettatt omvara

vidareArbetsgivaren skallförutses.rimligen har kunnatintesituationenatt
förhandlingsberättigade organisationensi densådana åtgärderallavidta

eller åt-förhandlingeninledamöjliga vidta,intresse attär att t.ex. attsom
ändras ellerbeslut, kanoch fattatinformell kontakt,minstone ettta somen

84 93.1978 45 ochSe AD nr
85 485 och 531, Bilaga 2220 ff., 358, 360,l97576:l05 Bilaga 1Se s.s.prop.

197677232jämför 15.197576:45 34, AU168 ff. InUsamt s.s.

-

-

-
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återtas det läge har framtvingat åtgärden inte längre råder, börnär som
ändras i avvaktan på förhandlingen slutförs, arbetstagarsidan begäratt om

sig dock, enligtdet. Det vad inrikesutskottet uttalade i samband medter att
lagen rimligt arbetsgivaren får något möjlighetstörreantogs, att att ut-en

förhandling.35nyttja undantagsregeln fråga går till central Detnär ären ar-
betsgivaren har visa undantagsregeln tillämplig.äratt attsom

Som exempel rättsfall där arbetsdomstolen har kommit fram till detatt
följande.37har funnits synnerliga skäl kan nämnas

rättsfallet 1978l AD 45 hade arbetsgivare förhandlat lokalt enligt då-nr en
38 § i frågavarande anlita för vissa ombyggnads-entreprenörattom en

arbeten i pappersmassefabrik. Trots central förhandling hade begärts,atten
fattade och verkställde arbetsgivaren beslut i entreprenadfrågan. Arbets-
domstolen kom fram till arbetsgivaren skulle ha drabbats mycketatt av en
betydande ekonomisk skada beloppet 6 miljoner kronor hade nämnts om
beslutet skjutitshade i awaktan på den centrala förhandlingen och attupp

därfördet i och för sig befogat fatta och verkställa beslutet. Eftersomattvar
anledningen till arbetsgivaren hade kommit i tidsnöd inte bristfälligatt var
planering själva beslutsfattandet hade sina orsaker i brister i denutanav
tekniska planeringen ombyggnadsarbete engångskaraktär, blevettav av
domstolens slutsats funnitsdet hade synnerliga skäl.att

Rättsfallet AD 1979 19 gällde studieförbund, ABF, med anställdaettnr som
cirkelledare bedrev svenskundervisning för invandrare vid Volvo. Volvo
och verkstadsklubben där kom ändra förläggningenöverens attom av
undervisningstiden från viss tidpunkt. ABF hade beslutat ändraatten om
studiecirkelledamas arbetstider i enlighet med överenskommelsen trots att

förhandlingcentral hade begärts. Arbetsdomstolen fann det styrktatt attvar
inte kundeABF ha utverkat någon ändring eller något uppskov medav

ikraftträdandet överenskommelsen ändrade undervisningstider ochav om
risken överhängande för ABF skulle ha förlorat undervisnings-att attvar

uppdraget ABF inte tillhandahöll undervisning i enlighet med överens-om
kommelsen. utgjordeDessa omständigheter enligt arbetsdomstolen synner-
liga skäl, och eftersom det inte fogmed kunde gällande ABF hadegöras att
visat försummelse vid handläggningen ärendet, avslogs yrkandeettav om

§.33skadestånd för brott 1lmot

Rättsfallet AD 1981 77 gällde beslut elinstallationsföretag,ett ettnr av
Elektra, samverka med företag i fråga entreprenadatt ett annatom om en

kommun upphandlade anbudsförfarande. Elektra hadeettsom en genom
inte haft någon tanke på samverkan anbudet förrän det andra företagetom

kontakt söndag och föreslog samarbete. Eftersom anbudstidentog etten
gick dagen därpå, uppkom det tidsläge Elektra inte kundeut ett pressat som
lastas för. Arbetsdomstolen kom fram till Elektra inte hade haft praktiskaatt
möjligheter påkalla förhandling innan det anbudet lämnaatt gemensamma

86 Jämför 1981AD nr
87 Se också 1987AD 79, gällde landstings interimistiska beslut för-ettnr som om

längd sommarstängning vårdavdelningar, och jämför 1981AD 57av nr ovan.
88 1978Jämför AD 91 angående betydelsen för frågan synnerliga skälnr om av ar-

betsgivarens bundenhet avtal med utomstående.av

-
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därför hade haft synnerliga skäl för inte påkallain och Elektrades attatt
förhandling innan anbudstiden gick till ända.

arbetsdomstolen har anfört i rättsfallet AD 1990 107 framgårvadAv nr
sekretessbehov i och för sig bör kunna synnerliga skäl,dels utgöraatt ett

arbetsgivaren precist visa vari för-ankommer på dendels det attatt mer
består och dess omfattning för arbetsgivaren skall kunnaskadan attmenta

invändning finns synnerliga skäl.få framgång med detatten om

omplaceringIfall det har gällt beslut eller liknande enskildadär om av ar-
arbetsdomstolen genomgående ha underkänt invändningbetstagare verkar

funnits synnerliga skäl för besluta innan förhandlings-det har attattom
fullgjorts.39skyldigheten

arbetstagarsidanarbetsgivaren, det harInnebörden begärtnär äratt somav
enligt får fattamedbestärnmandeförhandling 12 och verkställa beslut

fullgjort sin förhandlingsskyldighet detta föranledsinnan han har om av
skäl inte ha belysts i rättspraxis. dessa fallsärskilda verkar I har arbetsgi

inte haft möjlighet planera in förhandling före beslutet,attvaren samma en
därför ha svårare beslutet. regeloch han kan med I har arbetstaväntaatt

garsidan inte heller starka intresse uppskov i dessa fall. Avettsamma av
framgår det här skall avvägning mellan arbetsgivaförarbetena görasatt en

och arbetstagarsidans intressen i uppskovsfrågan.rens

8.2.3.8. Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare inte ärsom
bundna något kollektivavtal sammanfattningav en

reglerna själva förhandlingsförfarandetInnan behandlas, skall här kortom
sammanfattas vad gäller i fråga förhandlingsskyldighet för sådanasom om
arbetsgivare inte bundna något kollektivavtal, främst småföretag.ärsom av

någonEn arbetsgivare har organiserad arbetstagare anställdinte ärsom
huvud inte förhandlingsskyldig enligt medbestämmandelagen.över taget

Detta gäller arbetsgivaren skulle bunden något kollektiv-även om vara av
får dock falletavtal. Ett undantag här för det arbetsgivaren hargöras att

haft arbetstagare anställd, organiserad, och organisationen villären som
förhandla något förhållandet mellan arbetsgivaren och medrörom som

pensionsfråga.lemmen, t.ex. en

89 Se 1977 216,1980AD 134 och 1981nr nr nr

-

-

-

-

-



SOU 1994:141 Förhandling och information 213

Är arbetsgivaren inte bunden något kollektivavtal har han någonav men
organiserad arbetstagare anställd, han förhandlingsskyldigär gentemot
arbetstagarens organisation enligt 10 och 13 §§. När organisationen påkal
lar det, måste arbetsgivaren således förhandla i uppkomment.ex. tvisten
rörande medlemmen eller angående kollektivavtal skallett reglerasom
medlemmens arbetsförhållanden 10 §. Arbetsgivaren dock inteär för-
handlingsskyldig enligt 11 eller 12 § hannär besluta i frågorattavser av

allmän karaktär hela företagetmera rör ellert.ex. fler någrasom än enstaka
arbetstagare. Om arbetsgivaren däremot besluta i sådan frågaattavser en

särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandenasom för medlemmen,
han förhandlingsskyldigär enligt ll och 12 §§ organisationengentemot

13 §. Arbetsgivaren i sådant fallär också skyldig förhandla med denatt
centrala arbetstagarorganisationen, det begärs 14 §. I det andra delbe-om
tänkandet har det, tidigare föreslagitsnämnts, utvidgadsom förhanden
lingsskyldighet för kollektivavtalslösa arbetsgivare i frågor rörsom upp-
sägning på grund arbetsbrist eller övergång verksamhet.av av

8.2.4. Allmänna regler förhandlingsförfarandetom

I 15 och 16 §§ finns det allmänna regler själva förhandlingsförfarandet,om
och i 18 § finns det regel skriftliga handlingar åberopasen vidom som en
förhandling.

Den vill förhandla måste förhandlingsframställninggörasom hosen mot
panen.90 Genom förhandlingsframställningen bereds den med vilken för-
handling påkallas tillfälle förbereda sig,att ställning till tvistefråganatt ta
och lämplig förhandlare.att utse Framställningen skall, enligt lagtexten,

skriftlig och förhandlingsfrågan,vara ange begär det. För-motpartenom
handlingsframställningen skall, enligt rättspraxis, innehålla klar ochen
tydlig begäran förhandling och dessutom, åtminstoneom det gällernär
medbestämmandeförhandling, uppgift för förhandlingen,ämnetom oavsett

begär uppgift.93sådanmotpartenom Beträffande kraveten på begäranatt

90 Jämför angående förhandlingsframställning Reinhold Fahlbeck, Arbetsprocess-
105rätt, ff.s.

91 se AD 1990 52.nr
92 Se AD 1980 91 och sout.ex. 1975:1 778 med därnr anförda äldre rättsfall.s.93 Se AD 1978 65 ocht.ex. 157 1980 163 och 1986nr 46,samt jämför från ti-nr nrden före medbestämmandelagen AD 1975 44.nr

-

-

-
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mycketkortfattad,förhandlingspraxisiförhandlingsfrågan enansesange
tillräcklig.94vill diskuteravaduppgifthållen parten varaallmänt om

avsändarenspåskerförhandlingsframställningskriftligBefordran av en
förhandlingsframställstyrkaharavsändaren attoch det attrisk, är som

detta.95 Redanbestriderdennetill handa, närkommitharningen motparten
förhandlingsframställninglöstharinteförhållandet utdet part enatt en

förhandlingsvägran.95intedockinnebär en

därsammanträdevid parterna,skerförhandlingenvanliga ettDet är att
kandem97, Mennärvarande. parternaför gemenombud ärbehörigaeller

eller kom-sammanträdeförhandlingen änförformnågonväljasamt annan
betraktasskalldemmellanförekommitharvadöverens att somomma

förhandling.som en

centralinklusive§§,11-13enligtmedbestänunandeförhandlingarFör
för-lagregler närnågraintefinns detmedbestärmnandeförhandling, om
få till-dockmåstehållas. Arbetstagarpartenskallhandlingssammanträdet

ställningstagande,sittkunnaför övervägasig mentidmedräckligt att
tilluppstå barabehövaskall intebeslutarbetsgivarensförseningnågon av

får be-Detförhandlingsresurser.bristarbetstagarsidan harföljd attav
.99arbetstagarpartenställaskankravfall vilkatillfallfråndömas som

förtidsfristeri lagendet däremot§§ finns11-13ifallandraI än avsessom
dockkanst.. Parterna16 § 2hållasskallförhandlingssammanträdetnär

förformsärskildnågonintedet krävsochtider,andrakomma överens om
tvåhållas inomöverenskommelseloo skall härSammanträdetsådanen

arbetstagarorganilokalellerarbetsgivareenskildefter detveckor enatt en

94 43.1984se AD nr
förhandlingsfram-95 Om87.1980och1171979och1985 1Se AD nrt.ex. nrnr framställdockposthantering,internaibortkommer ansesställningen partens

1988 10.ADhanda,tillkommitharättsligt nrningen parten sesett
96 86.1984se AD nr

förhandlingsskyldig97 partförhandlingsskyldighetens somi attligger naturDet en
styrkamåstebegäranpåombudförhandlingsig till motpanensinställer genom

förhandlingsvägdettabetraktasdetinteochbehörighet, görsombudets som en
ifråga70 ff.Medbestämmandet,Flodgren,BoelJämför86.1984 s.AD nrseran, Fahlbeck,ReinholdocksåJämförföreträdassigbör låtaarbetsgivaren av.vemom

ff.175Arbetsprocessrätt, s.
98 1978 65.ADSe t.ex. nr
99 356.Bilaga 11975762105se s.prop.
100 52.1985se AD nr

-
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sation fick del förhandlingsframställningen. I fall, dvs. vid för-av annat
handling med central tiden i stället veckor.är Parterna harpart, inomtre
dessa tidsramar själva bestämma tid och plats föratt sammanträdet. En part

alltså inte skyldigär på begäran förhandling.101ställa tillatt genast upp
Men den förhandlingsframställningpart måstetar påemot ellersom en ett

kontakt medsätt förannat ta sammanträde skall kunnamotparten att ett
komma till stånd inom fristen.1°2den i lagen föreskrivna På vissa andra
håll i lagen finns det regler sådan central förhandlingnär ärom en som
föreskriven i förhandlingsordning i kollektivavtal skall påkallas 37en ett

64och §§.

En förhandlande det behövs,är, skyldig lägga frampart motiveom att ett
förslag till lösning avser.103den fråga förhandlingenrat Partenav som

måste också inom för förhandlingsskyldigheten lämna sinramen motpart
den information behövs för skall kunna ställningatt tillmotpartensom ta

104förhandlingsfrågan. Arbetsdomstolen har i rättsfallet AD 1980 163nr
uttryckt sig på följande sätt.

Skyldigheten träda i förhandling fullgörs inte bara därigenomatt för-att enhandlingsskyldig inställer sig vid forhandlingssammanträde.part Han måste
också bidra till föra förhandlingen framåt klartatt och motiattgenom ange

sin ståndpunkt i sak. Detta kan betyda han måste lämnavera närmareatt
upplysningar ägnade belysaär grunden for hans inställning.som att

Om arbetsgivaren vid medbestämmandeförhandling har lämnat för-en ett
slag till lösning förhandlingsfrågan och för förslagetargumenterat samt,
med anledning arbetstagarsidans ståndpunkter, gått in i överläggningav

alternativa lösningar problemet, finns det i princip inte någonom skyl
dighet för arbetsgivaren på initiativ ytterligareatt förslageget presentera

105till lösning. Vid sådan förhandlingar får arbetsgivaren inte undanhålla
arbetstagarsidan betydelsefull information eller viktiga fak-argument som
tiskt finns tillgängliga för arbetsgivaren, enbart det förhållandetmen att ar-

101 Se AD 1979 117.nr
102 Se AD 1988 10 och jämför AD 1992 56 för den situationen dennr nr att part sombegär förhandling själv föreslår förhandlingssammanträdet skall hållasatt efter

utgången den lagstadgade fristen.av
103 Jämför AD 1990 52, där arbetsdomstolen uttalar det kännetecknandeär förnr att

förhandling båda lägger fram sin påatt sakenen ochparter försyn argumenterar
sina ståndpunkter i den mån det finns några skillnader mellan dem. Jämför härtill
och for det följande Reinhold Fahlbeck, Arbetsprocessrätt, 49 ff.s.104 Jämför 20 § andra meningen.

105 Se AD 1981 45.nr

-

-

-
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bristfälligt medförknapphändigt ellerbeslutsunderlagbetsgivarens äreget
förhandlingenåsidosattsharförhandlingsskyldigheten äveninte omatt

förl0pp.106otillfredsställandearbetstagarsynpunktfrånfårdärigenom ett
skyldighetnågoni sig innebäraalltså inteverkarFörhandlingsskyldigheten

beslutsunderlaget.1°7sakligakomplettera detatt

riktiga1°3 ellerdenståndpunkten partden attAtt enpart varaegnaanseren
resultatpositivtnågotenighet ellernåutsiktslöstdetbedömer annatattsom

förhandling109 gå in iskyldighetenfråninte över-befriarvid attpartenen
liggerdetuttalatArbetsdomstolen harförhandling.vidläggning i sak atten

för-tvisteförhandlingvidävenförhandlingsskyldigheten att parteni t.ex.
101 detförhandlingen. Menresultatkommertill detsöker ut ettatt avse

kollektivavtal,ingåförskyldighetfinnas någonintetorde ettpart att ensen
överens.111heltavtalsförhandlingvid ärparterna enom

påinte fullgörasi vissa fallförhandlingsskyldighetenrättspraxis kanEnligt
bak-devisar utgörtillfredsställande sätt partenutan att sompapperuppett

i förhandliggafår detoch dåi saken,inställning sägastill hansgrunden
stälkan intedetMenmåste visalingsskyldigheten papperet.att parten upp
såförhandlingsskyldighetenallmängiltig regelnågonlas att somomupp

hand-skriftligaformbevis ivisaskyldighetinnefattardan att avuppen
lingar.112 denarbetsdomstolentalar1985 21rättsfallet ADI omt.ex. nr

upplysatvisteförhandling§ ienligt 15harskyldighet att ompart ensom en
faktauppgiftermening styrker närenligt hansomständigheterde omsom

tvistiga.dessa är

106 1981 57.se AD nr
107 delbetänkandet.i förstaJämför 683 dets.
108 43.19481988 38 ochse AD nrnr
109 116.SeAD 1993 nr
110 1976medbestämmandelagen ADtiden förejämför dock från1988 38,Se AD nr

överenskom-nåför att sökaöverläggaskyldighetockså den84. Jämför att ennr
kollektivaföretagsöverlåtelse ochEG-direktiveniföreskrivsmelse upp-omsom

sägningar.
111 medbestärnmandelagen ochföre1972 5 från tiden1969 14 ochse ADt.ex. nrnr

Arbetsprocessrätt,Reinhold Fahlbeck,också120. Jämför1979jämför AD s.nr
46 ff.

112 Fahlbeck, Arbets-Reinhold1982 Jämför163 och1980se ADt.ex. nrnr
138 ff.processrätt, s.
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åberopar skriftlig vid förhandlingen, skall hanOm handlingparten en
motparten.113tillgänglig föremellertid enligt 18 § på begäran hålla den

fråga åberopande krävs det principielltdet skallFör attatt ett par-vara om
rörande något visst förhållandevid förhandlingen för fram påståendeettten

förhandlingen gäller och någon vissintresse för den sak som angerav
14påståendet.1 inte någonskriftlig handling stöd för Det finns däremotsom

åberopaskyldighet för förhandlande för de påståenden görsattpart somen
motparten.115skriftliga bevis visa dem för Harinnehavda och enupp

saklig argumentation i nå-förhandlingsvägrat inte in iattpart engenom
självständigfråga, regeln i 18 § inte någon betydelsehar även om par-gon

skriftliga handlingar till stöd för sin ståndpunkt, dvs. tillhar åberopatten
förhandlingsvägran.115stöd för sin

föreslagits komplettering §I det andra delbetänkandet har det 15av somen
arbetsgivaren i förhandling inför beslutinnebär samband medatt om upp-

sägning på grund arbetsbrist skall i god tid skriftligen underrätta motav
i vissa särskilda hänseenden och lämna kopia det varselöverparten en av

till länsarbetsnämnden enligt främjandelagen.har lämnatssom

Förhandlingen skall bedrivas skyndsamt. Om inte kommer över-parterna
något förhandlingen avslutad har full-närannat, partens om anses en som

lämnat skriftligtgjort sin förhandlingsskyldighet har beskedmotparten ett
han frånträder förhandlingen.attom

Över det.117förhandlingen skall det föras protokoll, någon begärpartom
Även tillställaarbetet med och förhandlingsprotoupprättaatt motparten
kollet skall bedrivas så skyndsamt möjligt, och den enligtpartsom som

kommitvad har har föra protokollet kan drabbasöverensparterna attom
skadeståndsskyldighet han alltför länge ochdröjer med upprättaattav om

protokollet.118tillställa I fråga begärannär att protomotparten om en om
koll skall föras skall framställas 1978har arbetsdomstolen i rättsfallet AD

164 uttalat följande.nr

113 förlikningsmanNär med vid förhandlingen, gäller skyldigheten hållaär atten
handlingen tillgänglig i förhållande till förlikningsmannen, 50även se

114 Se AD 1977 194, 1982 1987 68.7 ochnr nr nr
115 Se 1987AD 68.nr
116 Se 1980AD 163.nr
117 Jämför angående protokollföring Reinhold Fahlbeck, Arbetsprocessrätt, 144 ff.s.
118 Se 1988AD 10 och 1992 jämför angående äldre AD 1958 25.rättnr nr men nr
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Enligt arbetsdomstolehs mening naturligt frågan förandeär att protoom av
koll i förhandlingens inledningsskede. En begäran vid denna tid-tas upp
punkt protokoll skall föras kan leda tillatt att parterna enas om vem som
skall föra protokollet och andra med protokollföringen sammanhängande
frågor. Det bör dock också möjligt frågan förandeatt tavara upp om av pro
tokoll på stadium. [...] Det får dock för sedanett sent attsenare anses vara
förhandlingen förts till slut begära protokoll skall föras, varigenom skylatt
dighet inträder för justera protokoll.motpart att

arbetsgivarenNär företag driver verksamhet olika slagär ett stort som av
på mängd skilda kan det finnas förhandlingsskyldighet enligt 11 §orter,en

många lokala arbetstagarorganisationer i frågor gäller verk-gentemot som
samheten i tillsättning verkställande direktör. Detsammastort, t.ex. av en
gäller det i arbetsgivarens verksamhet finns många olika personalkateom
gorier tillhör skilda organisationer, såsom inom kommun. Dett.ex.som en
kan då ändamålsenligt för arbetsgivaren behandla övergripandeattvara en
fråga vid och förhandlingstillfälle med företrädare för samtligaett samma
berörda organisationer. Arbetsgivaren intedock skyldig på dettaär sättatt

119samförhandla med flera organisationer. arbetstagarorganisationEn har
alltså inte någon till samförhandling med organisation. Emeller-rätt annan
tid har inte heller arbetsgivaren kräva samförhandling med flerarätt att or-

fÖrbundÅZOganisationer, dessa skulle tillhöra Det ankom-ens om samma
på arbetsgivaren ellerutreda hos vilken vilka lokala arbetstagaror-attmer

påkallas.121ganisationer förhandling skall

8.2.5. Information

Som har framgått det har tidigare ligger det inom försagtsav som ramen
förhandlingsskyldigheten också skyldighet lämna infor-att motpartenen
mation i förhandlingsfrågan. Härigenom får i första hand de kollektivav-
talsbärande arbetstagarorganisationerna på grund förhandlingsskyldigav
heten enligt § återkommande11 information innan arbetsgivaren beslutar i
enskilda, viktigare frågor. I 19 § finns det dessutom regler allmänom en
skyldighet för arbetsgivaren lämna de kollektivavtalsbärande arbetstaatt
garorganisationerna information övergripande Arbetsgivaren skallnatur.av

119 se AD 1985 nr
120 Se AD 1988 14 och 57, gällde förhandlingsfråga rörde 22 avdelnr som en som

ningar Svenska Elektrikerförbundet på olika platser i landet, ochav prop.
1975fl6:105 Bilaga l 359. Jämför i fråga behovet i allmänhet fackligom av
samordning vid utövande rättigheter enligt medbestämmandelagen och medav
bestämmandeavtal Boel Flodgren, Medbestämrnandet, 98 ff.s.

121 Se AD 1981 61 och 1989nr nr

-
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verksam-hur hansunderrättadeorganisationerhålla sådanafortlöpande om
riktlinjernaliksomekonomisktproduktionsmässigt ochutvecklashet om

information lämnasskall dennaEnligt förarbetenapersonalpolitiken.för
armat.122intekan ske,så det parternasnart omenasom

förstärktsharövergripandeinformationfåDenna naturrätt genom enatt av
inforrnationsmatedel sådantfåpå begäranorganisationenför tarätt att av

arbetsgivarenshandlingarandraräkenskaper och rörböcker,rial, t.ex. som
arbetsgivarensbedömningenbetydelse förkan haverksamhet, avsom

utvecklingen. Arbets-ochställningenekonomiskadenverksamhet och av
omgång123,elleroskälig kostnadkan ske utanockså, detgivaren är om

biträdahandlingar ochorganisationen kopiorpåskyldig begäranatt avge
i dengäller dock baraskyldigheterutredning. Dessaorganisationen med

få kopior ellerochhandlingarnabehöver granskaorganisationenmån ut-
intressen imedlemmarnasför tillvaratagautfördredning att gemensamma

arbetsgivaren.tillförhållandet

fattar be-arbetsgivareninnaninte lämnas19 § behöverInformation enligt
informatiotillräckligtinformationen Deti fråga ärslut den omavser.som

beslutet.124efterlämnasnen

generell19 §information idenbör betonas ärDet natur,att avses avsom
orderingång.125 infor-Behovetförsämradinformationsåsom t.ex. avom

förhandlings-förtillgodoses inomfall får såledesenskildamation i ramen
§.126i 19reglerna informationmed stödreglerna och inte omav

förståeligtlättillgängligt ochskall sätt,Informationen ettpresenteras
informationen kanockså sådana kommentarerarbetsgivaren böroch attge

sammanhang.bedömas i sitt rätta

uppgifter och hand-begränsad tillinformationlämnaSkyldigheten äratt
faktiskauppgifterbaratillgång till. Detarbetsgivaren harlingar är omsom

materialinfonnationsskyldigheten, inteåsyftas medförhållanden somsom

122 197576:105 Bilaga 1 365.Prop. s.
123 1985 66.rekvisit ADSe detta nrom
124 in-vilken tidpunkt1978 56 vid166, jämför också AD1978Se ADt.ex. nr omnr

formation bör lämnas.
Örjan125 Edström,hänvisas till irättsfall det1978 84 och vidareSe AD s.somnr

144.169 med not
126 941980 nr163, 1989118 och 120,19791978 60,l10och157,Se AD nrnrnr

1990 117.och nr

-
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arbetsgivarensrör överväganden eller förhandlingstaktiska disposiegna
tioner.127 Rätten till information således sikte på uppgifter faktiskatar om
förhållanden och material beslutsunderlag.123med karaktär av

Meningen enligt förarbetena,är, informationsskyldigheten skall skapaatt
förutsättningar för ändamålsenligt utövande de kollektivavtalsbäranett av
de arbetstagarorganisationemas inflytande i arbetsgivarens verksamhet.
Den skall också underlätta förhandlingarna mellan arbetsgivaren och ar-
betstagarnas företrädare säkerställa båda haratt attgenom parter samma
faktaunderlag i sitt förhandlingsarbete. Andra och ovidkommande syften

väg.129får inte tillgodoses på denna

En förrätt få information ipart syfteatt fåmotparten underlag fören av att
bedönmingar och ställningstaganden vid förhandlingar i rättstvister och in-

§.130tressetvister kan inte grundas på 19

I fråga hur skall till för vilkenväga informationavgöraom man att som
organisationen behöver har arbetsdomstolen i rättsfallet AD 1992 16nr
uttalat följande.

Enligt vad uttalats i förarbetena bör bedömningen vilken infonna-som av
tion arbetstagarorganisation behöver visserligen i förstasom handen ta
sin utgångspunkt i vad organisationen själv angeläget. Detta äranser natur-
ligtvis inte avgörande. I fall då tvist uppkommerensamt skyldighetenom

utlämna viss information måste bedömningatt göras det behoven av somarbetstagarorganisationen sig ha ifrågavarande informationuppger av samt
avvägning detta organisationens intresse eventuellaen motståendeav mot

intressen behörig jfr 197576:105 Bil 1 235 366,natur 488av prop. s.
och 532 InU 197576:45 36 f..samt s.

Vilka sådana motstående intressen behörig natur belysesav som avses av
följande sammanfattande inrikesutskottet.131uttalande av

Informationsplikten enligt lagförslagetär begränsad till uppgifter som ar-betstagarparten behöver. Vid tolkning detta uttryck får [...] påav man
objektiva grunder avvägninggöra olika intressen. Utanför informaen av
tionsskyldigheten faller privata förhållanden, dispositioner i anslutning till
konfliktsituationer, vissa situationer där jävsaspekten sig gällande,gör ut-
vecklings- och forskningsarbete synnerligen hemlig uppgifterav natur samt
i samband med anbudsgivning i konkurrens med andra företag. De angivna
fallen visar risken för skada kommer med vid bedömningatt huruvidaav

127 Jämför AD 1982 7nr
128 Se 1988AD 151.nr
129 Prop. 197576:105 Bilaga 1 235s.
130 Se AD 1981 166, 1985 66,1988 151, 1989 94 och 1992nr 16.nr nr nr nr131 InU 197506245 36.s.
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viss uppgift skall lämnas Den gjorda uppräkningen får inteut. uttöm-anses
mande visar vilka slags fall skall föranleda försiktighet vid infor-men som
mationen.

Riksdagen godkände sedermera detta uttalande med följande tillägg:
Undantagen bör enligt utskottets mening inte alltför begränsade medvara
hänsyn till de spel.132värden kan stå påstora som

Om det finns lokal arbetstagarorganisation, skall inforrnationsskyldigheen
fullgöras denna. Vid central förhandlingten skall skyldighetenmot fullgö-

den centralaäven arbetstagarorganisationenmot i den mån informatioras
betydelse för förhandlingsfrågan.är 20 §. Finns det inte någonnen lo-av

kal arbetstagarorganisation, gäller inforrnationsskyldigheten denmot ar-
betstagarorganisation står i det kollektivavtal binderpartsom som som
eller 133brukar binda arbetsgivaren. lnfonnationsskyldigheten kan inte
fullgöras arbetsgivaren informerar arbetstagama.134de berördaattgenom

Reglerna information i 19 § gäller, har framgått det tidigareom som av
sagda, bara beträffande arbetsgivare bundna kollektivavtal,är ochsom av

kollektivavtalslös arbetstagarorganisation har inte någon tillen infor-rätt
135mation med stöd 19av

8.2.6. Regler tystnadspliktom

21-22I finns det regler tystnadsplikt. Dessa regler gäller inte på detom
offentliga området 42 § l lagen offentlig anställning.st. om

Den skall lämna information har till förhandlingrätt medsom motparten
tystnadsplikt rörande den information skall lämnas.om När det gällersom

information enligt 19 kan det också bli fråga central förhandling,om om
arbetstagarsidan begär det. Om inte kommer vid förhandlingöverensman

kan väcka talan vid domstolparten tystnadsplikt inomarna, tio dagarom
efter det förhandlingen har avslutats.att Domstolen skall förordna tystom
nadsplikt i den mån det kan det skulle finnas risk förantas att väannars
sentlig skada för eller någon Under tidenparten saken behand-arman. som

132 Se InU 197576:45 96, reservation 23, jämför AU 1976f77:32 15s. och,nr s.beträffande anbudshandlingar, AD 1980 nr133 se 197576:105 Bilaga 1 366.prop. s.134 Jämför AD 1978 60.nr
135 Se 1985AD 21.nr
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hartystnadspliktgäller dendomstoloch iförhandlingar partenvidlas som
har insettochobefogatinte kravetgäller dock är partenDettakrävt. om

nå-intesåvitt känt,Arbetsdomstolen har, prövatännudetta.inseeller bort

tystnadspliktsfråga.gon

central arbetstagarorgaellerlokalinformation förtagitharDen emotsom
informationen vitystnadsplikten förahinderräkning fårnisations utan av

fall gällersådantoch iorganisationen,istyrelseledamottill dendare ärsom
någonfinns inteDetstyrelseledamoten.också för motsvatystnadsplikten

inforrnatystnadspliktsbelagdföraarbetsgivareenskildförrande atträtt en
organisation.sintillvidaretion

§3enligt 20 kap.straffansvarsigmedtystnadsplikten för inteBrott mot
ocharbetsgivarevarvidskadeståndsskyldighet,välbrottsbalken or-men

56 §.orsakatföreträdare harderasskadaför denganisationer somsvarar

har be-medbestärmnandelagenioch sekretessinformationReglerna om
sekretessen.ochdoktorsavhandling FöretagetMobergsKristerhandlats i

medinflytandeinformation ochstudiesamhällsvetenskapligochEn rätts- av
1981.36i företagen,sekretess

inflytanderättigheterArbetstagarorganisationernas8.2.7.
pensionerade arbetstagarebeträffande

arbetstagarorganisationemasfrågansamlatpåbehandlasHär sättett om
arbetstagare.pensioneradebeträffandeinflytanderättigheter

ihar berörtsarbetstagarepensioneradeförförhandlingsrättFrågan om
År1940-talet.137 betänkandedet1972sedansammanhang ettolika avgavs

beträfförhandlingsrättarbetstagarorganisationemasrörandemed förslag
SOUpensionärerförFörhandlingsrättmedlemmarpensioneradefande

barabehandladesdirektivutredningensmedöverensstämmelse1972:33. I
organisationerarbetstagarsidanpåförförhandlingsrättfrågan avom

133 Utredrationell.ansågs inteordningNågonaktiva arbetstagare. annan
ändamålsenliga idettvivelnågotkunde rådainteansåg detningen att om

bevakapensionsintressenharpension ochgår i attarbetstagareatt somen

136 13m.särskiltSe s.
137 1972:33 44 ff.SOUSe s.
138 1972:33 95.SOU s.

-
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förutvarande arbetsgivare kvar i den organisationgentemot stannar som
han har tillhört del sitt liv. Utredningen ansåg vidare detstoren attav som
regel bara arbetstagarorganisationema hade förutsättningar förvar attsom

effektivt och koordineratutöva inflytande på de pensioneradesett vill
kor.139 Utredningen noterade dock pensionärerna på hela det fackligaatt
fältet hade utgjort medlemskategori med ringa något inflytandeen om ens
på organisationemas beslutsprocesser. Det noterades också i den månatt
organisationerna hade tagit sig pensionäremas speciella intressen dettaan
torde ha berott på de aktiva medlemmarna hade funnit detta skäligtattmer
och rimligt på pensionärerna hadeän varit någon verklig påtrycknings-att

En slutsats den fackliga aktiviteten inte kunde betydanattgrupp. var vara
de hos huvuddel består med reducerade elleren grupp vars av personer
inga 140möjligheter själva påverka sin situation.att

Frågan arbetstagarorganisationemas företräda pensioneraderätt attom
medlemmar därefter 141i förarbetena till medbestämmandelagen.togs upp
Med ledning uttalandena i förarbetena kan rättsläget sammanfattasav en-
ligt följande.

Den allmärma förhandlingsrätten enligt 10 § medbestämmandelagen gäller
i frågor förhållandetäven mellanrör arbetsgivare och de pensiosom en

nerade medlemmar i arbetstagarorganisation har varit arbetstagareen som
hos arbetsgivaren. Förhandlingsrätten gäller just den arbetsgivare hosmot
vilken arbetstagaren har varit anställd och inte exempelvis arbets-mot en
givare till vilken för pensionsutfästelse har flyttats iansvaret överen sam-

övergått.142band med rörelse har En arbetstagarorganisation haratt inteen
förhandlingsrätt för efterlevande till arbetstagare, får änkepent.ex.en som
sion, den avlidne arbetstagarens förutvarande arbetsgivare.gentemot Ar-
betstagarorganisationen har inte heller förhandlingsrätt arbets-gentemot en
givarorganisation där den aktuelle arbetsgivaren inte längre medlem.är
Förutvarande arbetstagare pensionerade har inteär något förenings-som
rättsskydd enligt 7-9 medbestämmandelagen. Arbetstagarorganisatio

kan träffa kollektivavtal pension och andra förmåner för för-nen t.ex.om
utvarande arbetstagare tillhör organisationen. Därvid gäller dock desom

139 SOU 1972:33 80.s.
140 SOU 1972:33 82.s.
141 Se 197576:l05 Bilaga 1 229 349, 370 och 405 SOU 1975:1prop. s. samt s.763 793, 794 837och ff.
142 Se 23 § lagen 1967:531 tryggande pensionsutfästelse.om av
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förfogabehörighetbegränsningarna i organisationensallmänna överatt
rättigheter.143 arbetstagarorganisaenskilda Enintjänademedlemmarnas

i frågoraktiva arbetstagarnastridsåtgärd med detion kan ordna rörsomen
reglepensionsfrågan intepensioner så längearbetstagaresförutvarande är

Arbetstagarorganisationenkollektivavtal.fredspliktsgrundanderad i ett
medbestämmandelagen videnligt 35 §tolkningsföreträdetorde ha även
arbetstagare.144till förutvarandetvist ersättningom en

arbetsdomstolen och företalan vidArbetstagarorganisationen kan väcka

förekommit arbets-där. har dockpensionerade medlemmar Detträda att en
medlem harbiträda pensioneradtagarorganisation låtit blihar att somen

arbetsdomstolen fall där organisatiodet finnstill Menin ävenstämts
vidmedlem själv har väcktpensioneradtagit talanhar över enen somnen

146 kollektivavtal rörandeskiljeklausul iGenomtingsrätten. t.ex.etten
prövningarbetsdomstolensavtalet undandraspension, kan tvister om

tvist kollektiv-arbetstvistlagen. Detta gällerkap. 3 §1 även om en om en
belopp.147gälla mindrepensionsförsäkring skulle baraavtalsreglerad ett

lagstiftningArbetsmiljölagen och8.3. annan

Inledning8.3.1.

enligt 11-14 §§ ochförhandlingi medbestämmandelagenReglerna omom
kollektivavtalsbärande arbetstagar-främst deinformation syftar till att ge

verksamhet ocharbetsgivarensi och inflytandeorganisationema insyn över
tillgodose dettalagstiftning regler kanfinns också ibeslut. Det somannan

behandlas reglernahåll i betänkandesyfte. På detta nämnare sty-annat om
förtroendemannalagen149relserepresentation143 främ-ochoch reglerna i

jandelagen150. förhandlingsreglema i medbestämmanFörhållandet mellan

143 1984 128.Se AD nr
144 uppñnnarersättning till pensione1982 21 gällde tvistSe bl.a. AD enomnr som

televerkstjänsteman.rad
145 Se AD 1984 128.t.ex. nr
146 Se 1977 169.ADt.ex. nr
147 19792309 951929:145 skiljemän ochJämför 3a § 2 lagenst. prop. s.om
148 13.Avsnitt
149 Avsnitt 12.
150 Avsnitt 15.
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delagen och reglerna i anställningsskyddslagen, såväl den gällandenu som
den anställningsskyddslag föreslagits,har har behandlats i detnya som

151första delbetänkandet. De särskilda regler personalföreträdare ochom
offentlighet och sekretess gäller inom den offentliga sektorn skallosv. som

här.152inte behandlas särskilt ingående Reglerna i de s.k. ledighetslagama,
däribland studieledighetslagen, har nyligen särskildöver utredasetts av en
re153 och behandlas inte vidare här. Det kan det i järnställdhets-nämnas att
lagen 21 § och lagen 1994:134 etnisk diskriminering 10 § finnsmot
särskilda regler viss till insyn i tillsättningsärendenrättsom ger m.m.

I detta avsnitt behandlas förhållandet mellan förhandlings- och informa
tionsreglema i medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen. Först skall
dock förhållandet mellan regler tystnadsplikt i bl.a. medbestämrnandeom
lagen och regler tryck- och yttrandefrihet något beröras.om

8.3.2. Tystnadsplikt och tryck- yttrandefrihetoch

Enligt reglerna i grundlagama tryckfrihet och yttrandefrihet finns detom
vidsträckt för risk förrätt rättslig sanktion verka föratt utanen envar att

offentliggöra uppgifter, lämna uppgifter till journalist fört.ex. attgenom en
publicering. Om någon omfattas detta s.k. meddelarskydd, såledesärav

skadestånd eller straffansvar för brott lagstadgadt.ex. tystnadspliktmot en
i allmänhet uteslutet. Detta följer grundlagama högre valörärattav av

medbestämmandelagen,än bara vanlig lag,är och därför tarsom en
över lex superior-principen. Meddelarskyddet gäller på detta fram-sätt
för många tystnadsplikter följer lag, nämligen alla inte särskiltsom av som

i grundlagama eller i 16 kap. sekretesslagen 1980:100. Tystnads-anges
plikten enligt 21-22 §§ medbestämmandelagen finns inte uppräknad bland
de skyddade tystnadspliktema.

Även vanlig lag inte kan meddelarskyddet enligtöver grundom taen
lagama, så kan, inom den privata det.154sektom, avtal Dengöraett som

avtal uttryckligen har åtagit sig iakttaett tystnadsplikt och sedangenom att
bryter tystnadsplikten, talamot med joumalist, kant.ex. såleattgenom en

151 Avsnitt 19. i det första delbetänkandet.
152 Se personalföreträdare inom den offentliga sektorn avsnitt 6.8.4.3. och 13.5.om
153 Se SOU 1994:41 Ledighetslagstiftningen översyn.en154 Se Reinhold Fahlbeck, 58 med vidare hänvisningar.s.
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föreskriver för dettarättsordningensanktionerdedrabbasdes av-somav
inom den prianställningsavtaletföljerlojalitetsplikttalsbrott. Den som av

tystnadsplikt förvidsträckttämligenockså omfattasektornvata enanses
ihar berörtsuttryckligentystnadsplikten intearbetstagaren, även an-om

anställdklartinte heltharställningsavtalet. Det tystansetts varsom en
anställningsförhållojalitetsplikten iden allmännaföljernadsplikt bara av

155 från arbets-meddelad domnyligenmeddelarskydd. Enharlanden ett
domstolen156 något sådant meddeinte finnsklart detdockverkar göra att

larskydd.

möjinskränkeravtalemellertid inte oinskränkt. EttAvtalsfriheten är som
sarnhällsfarlig verk-brottslig elleruppgifteroffentliggöralighetema att om

näringsidkaresmissförhållande iallvarligtnågotellersamhet annat enom
verkan.157 bundenvad mån denIsakna ärverksamhet t.ex. avsomanses

missförhåluppgifter sådanaoffentliggöratystnadsplikt fårlagfäst omen
osäkert.158däremotlanden är mera

vidsträckttämligenalltsåprivata sektorn hardenanställda inomAlla en
anställföljer deraslojalitetspliktdentystnadsplikt på grund avsomav

uppgifter påallmänhet inte lämnafår iarbetsgivaren. Deningsavtal med ut
159 givetvissagda gällerskadas. Detarbetsgivaren kansådant sätt att nuett

arbetsgivare hanfår sinanställduppgifter närbeträffandeäven avsom en
informationsmottaeller vidförhandlingarorganisation vidsinföreträder

starkaredet behövasmedbestämmandelagen. Ibland kanenligtgande en
medbeinformation enligtkänsligfårför dentystnadsplikt ta emotsom

lagstiftning, detarbetsrättslig sättetstärrunandelagen eller attt.ex.annan
någon inteanställda. Närandraröjas för ärinte börinformationen somens

stödmedavdelningsombudsman,arbetsgivaren,anställd hos t.ex. av ar-en
ocksåinformation, behövs detpå känsliglagstiftning får redabetsrättslig

anställd arbets-inte hoseftersom dentystnadspliktsregler, ärsärskilda som
lojalitetspliktanställningsavtal grundadnågoninte hargivaren mot ar-

regler angående tystnads-privata sektornfinns det för denHärbetsgivaren.
förtroendemannalagen56 §§,21-22 ochmedbestärnrnandelagenplikt i

gäller interegler13 §.arbetsmiljölagen 7 kap. Dessa§§ och10a9a och

155 4019888930se LU s.
156 s.k. Bruk-domen.1994 79, den VäröAD nr
157 56 och 99.Reinhold Fahlbeck,se s.
158 ff.Fahlbeck, 149Se Reinhold s.
159 79.1994se AD nr
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inom den offentliga sektorn. Där gäller i stället reglerna i sekretesslagen
§§.se 14 kap. 7 och 10

tystnadspliktDen i 21-22 §§ medbestämrnandelagen medsom avses anses
stöd förarbetsuttalanden sådan avtalad tystnadsplikt gällerav vara en som

meddelarskyddetlöoframför Detta gäller domstolen har förordnatäven när

tystnadsplikten och torde gälla för styrelseledamotäven tarom en som
tystnadspliktsbelagd information.emot

För regionala fackliga förtroendemän, alltså inte anställda hos denärsom
arbetsgivare där de får komma in på arbetsplatsen och verksamma,vara
gäller regler tystnadsplikt i huvudsak 21-22 och 56 §§motsvararom som

Ävenmedbestämmandelagen 9a och 10a §§ förtroendemarmalagen. den

tystnadsplikt gäller för regionala fackliga förtroendemän fårsom anses
grundad på avtal och gälla framför meddelarskyddet.vara

Den bryter tystnadsplikten enligt medbestämrnandelagen ellermotsom
förtroendemarmalagen kan inte drabbas straffansvar. Har organisaav en
tionsföreträdare brutit tysmadsplikten, det organisationen och inteärmot
den försumlige får betala skadestånd till den drabbade.som

På arbetsmiljölagens område gäller andra regler 7 kap. 13 §. Enligt den

lagen får skyddsombud, skyddskommittéledamöter och de har deltagitsom
i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inte obehörigen röja
eller utnyttja vad de under uppdraget har fått reda på yrkeshemlighet,om
arbetsförfarande, affársförhållande, enskilds personliga förhållande eller
förhållande betydelse för landets försvar. Den har utsettsav som av en
facklig organisationen får dock lämna uppgifter vidare till vissa personer
inom organisationen. Detta gäller dock bara informationsmottagarenom
underrättas tysmadsplikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten förävenom
informationsmottagaren. Det i arbetsmiljölagen fråga lagstadgadär om en
tystnadsplikt, och den bryter tystnadsplikten kan straffas enligtmotsom
20 §kap. 3 brottsbalken. försumligeDen kan också personligen drabbas av
skadeståndsansvar. Den beträffande företagshemlighet bundenärsom en

tystnadsplikt enligt arbetsmiljölagen får till skillnad från för-t.ex.av en
troendeman bara bunden tystnadsplikt i medbestäm-ärsom av som avses
mandelagen -inte straffritt avslöja hemligheten i syfte avslöja all-attens

160 Se Reinhold Fahlbeck, 59 med där gjorda hänvisningar.s.
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rörelse.161arbetsgivarens Eftersomeller missförhållanden ivarligare brott
viker för meddelarskyddet, bör härtystnadsplikten enligt arbetsmiljölagen

för fallet avslöjandet sker uppgif-undantag detdock göras attett att genom
lämnas för publicering.hemlighetenter om

gäller, inte inom dennänmda tystnadspliktsreglemaDe nämnts,somnu
också allmänt vedertaget offentliga funktionäoffentliga sektom. Det är att

föreskriftåläggas tystnadsplikt avtalsvägen bara iinte kan utan genomrer
fÖrfattningÅÖZ sekretesslagen finns det bestämmelser den sekretessI om

tystnadsplikt offentligt anställda skall iaktta.och Denna sekretesssom
offentlig arbetsgivare fullgör sina skyldigheter lämnahindrar inte att atten
medbestämmandelagen, förtroendemannalagen ellerinformation enligt ar-

Är§. informationen anställdbetsmiljölagen 14 kap. 7 den tar emotsom
motsvarande153 hos arbetsgivarrnyndigheten, gäller för honomeller

uppgifterna gällde enligtförbud lämna eller utnyttjamot att ut somsamma
bestämmelser hos myndigheten. myndigheten skallsekretesslagens När

till någon inte anställd får myndigheten ilämna information där,ärsom
förbehåll inskränker lämna uppgiften vidarestället uppställa rätten attsom

utnyttja den 14 10 §. har tagit informationeneller kap. Denatt emotsom
utnyttja informationen för sitt uppdrag, han får intehar alltid rätt att men

uppgifterna för någon får den företräder eller harröja Däremot somannan.
facklig organisation uppgifter vidarealltid lämna till vissautsetts av en

organisationen på motsvarande enligtinom medbestäm-sättpersoner som
mandelagen och arbetsmiljölagen. Detta gäller dock bara under förutsätt

ning informationsmottagaren underrättas det finns förbudatt ettatt motom
lämna uppgiften vidare. I sådant fall gäller förbudet för informaävenatt

tionsmottagaren.

Arbetsmiljölagen8.3.3.

vad tidigare har har framgått arbetsgivaren -inomAv desagts attsom ra
lagstiftning och avtal har fatta inombesluträtt attmar som anger ensam

företags- och arbetsledningsområdena. Se 1975762105 Bilaga 1t.ex. prop.
355.Det först medbestämmandelagen arbetstagarorganisaärs. genom som

tionema, åtminstone de kollektivavtalsbärande, fåtthar grundläggandeen

161 Se 198889:30 30.LU s.
162 Se sou 1990:12 78.t.ex. s.
163 Se 1 kap. 6 § sekretesslagen.
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lagreglerad sinrätt arbetstagarnasgöra hördatt innan arbetsgivarenröst
utnyttjar sin ensidiga beslutanderätt. Denna påverkarätt arbetsgivarenatt
gäller i princip inför alla beslut inom företags- och arbetsledningsområ
dena. Som tidigare har kom lagennärrmts till på initiativ från LO och TCO
eftersom det inte hade gått avtalsvägen frivilligt få framatt generella regler

samverkan på dessa områden. Genomgripande allmännaom regler om sam-
verkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarnas inom förerepresentanter

och arbetsledningsområdenatags- således något relativtär nytt.

På åtminstone område finns det dock långvarigett traditionen av samver-
kan mellan arbetsgivaren och arbetstagama. Det gäller arbetsmiljöområdet.
Arbetsgivarens ensidiga företags- och arbetsledningsbeslut kan få konse
kvenser för arbetsmiljön och för risken för arbetsskador. Men i dessa frå

har alltså sedan lång tid tillbakaparterna samverkat,gor och arbetsgivarna
har här brukat inhämta arbetstagarnas synpunkter. En lag arbetar-ny om
skydd kom redan år 1912. Denna tradition samverkan detta områdeav
framträder också i den gällande arbetsmiljölagen från år 1977.nu

Arbetsmiljölagen har till ändamål bl.a. främja arbetsgivare ochatt att ar-
betstagare samverkar för åstadkomma god arbetsmiljöatt 1 kap. 1 §en

punkten164andra och i lagen finns det helt kapitel med reglerett om sam-
verkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 6 kap., inleds med ettsom
stadgande arbetsgivare och arbetstagareatt skall bedriva påom lämpligten

organiseradsätt arbetsmiljöverksamhet 1 §.

Arbetstagarna företräds i arbetsmiljöfrågor skyddsombud, i allmänav som
het kollektivavtalsbärandeutses lokal arbetstagarorganisation.av Arbets-

har också ha företrädaretagarna rätt i skyddskommittén.att

Skyddsombudet skall delta vid planeringen eller ändrade lokaler,av nya
anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation lik-av

vid planering användning kansom medföraämnen ohälsa.av av som
Skyddsombudet har också delta arbetsgivarenrätt näratt planerupprättar
för arbetsmiljöarbetet enligt 3 kap. 2a § arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren
skall underrätta skyddsombudet förändringar betydelse för arbets-om av
miljöförhållandena, och skyddsombudet har delrätt de handlingaratt ta av
och få de upplysningar krävsatt för uppdraget. Skyddsombudet kansom

164 Jämför 3 kap. 1
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för-kontrolleraförutförasskallundersökningviss attbegäravidare att en
skyddsombudetmån harvissIskyddsområdet. egeninom enhållandena

vissaundernämligenkanHanarbetsledningsornrådet.påbeslutanderätt
arbete.visstavbrytabeslutaförutsättningar ettattensam

9 §i 6 kap.följandepå sättarbetsuppgifterSkyddskommitténs ar-anges
betsmiljölagen.

arbets-påarbetsmiljöarbetetplaneringendelta iskallSkyddskommittén av
iutvecklingenföljaskallgenomförande. Denfölja arbetetsstället nogasamt

tillfreds-förverkaolycksfallochohälsaskyddet samtfrågor rör motsom fråbehandlasskallskyddskommitténarbetsmiljöförhållanden. Iställande
omgor
företagshälsovård,

2aenligt 3 kap.handlingsplaner
arbetsprocesser,anordningar,lokaler,ändradeellerplanering ar-nyaav

arbetsorganisation,ochbetsmetoder av
ohälsa ellerföranledakananvändningoch ämnenplaneringP somav

olycksfall,
arbetsmiljön,rörandeutbildningupplysning och

arbetsstället.pårehabiliteringsverksamhetenocharbetsanpassnings-

mellansamverkanreglernaanfördaframgått det ärha ar-tordeSom omav
anslutandei denocharbetsmiljölageniarbetstagarna ar-ochbetsgivaren

Reglernahållna.allmäntganska1977:1166SFSbetsmiljöförordningen
arbetsmarknamellanavtalutsträckningiemellertidkompletteras stor av

skall be-arbetsmiljöfrågorolikahurbl.a. närmaredens parter angersom
samordningbestämmelserockså finnasdetavtal kansådanahandlas. I om
skyldighetarbetsgivarenssärskiltocharbetsmiljöverksamhetenmellanen

förhandling.påkallainitiativpåmedbestämmandelagen§ egetenligt llatt

infly-arbetstagarsidantillförsäkrasarbetsmiljölagen ettireglernaGenom
ochi företags-beslutarbetsgivarensinförplaneringsstadietpåtande

sig dessaförhållerMen hurarbetsmiljön.arbetsledningsfrågor rörsom
i företags-beslutarbetsgivarensinförinflytandedet allmännaregler till

tillförsäkratsarbetstagarsidan hararbetsledningsfrågoroch genomsom
§§19ochi 11-14reglernafrämstmedbestämmandelagen,

medbestämmandelagen11-12 §§ireglernaförst konstateraskanDet att
frångåskanarbetsmiljölageni 6 kap.reglernafrånskillnad genomtill

arbets-hurkollektivavtalslutitsdetst.. Har§ 2kollektivavtal 4 ett om
sedvanligtpå sättfrågasåledesblir detbehandlas,skall attmiljöfrågor om

medbestämrnanfrånavvikelserinnebärdetavtalet förtolka avgöraatt om
för deemellertid baragälleravvikelserKollektivavtalregler.delagens om

Även kollektivav-någotfinnsintedetavtalet.bundnaär omparter avsom

-
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tal avvikelser, kan välja någon formparternaom gemensamt änannan .
sammanträde för förhandling enligt medbestämmandelagen 15 §. Parter-

kan alltså betrakta vad förekommer inom arbets-att t.ex.na enas om som
miljöverksarnheten såsom förhandling enligt medbestärnrnandelagen.en
Arbetstagarsidan kan också frivilligt avstå från förhandling enligt 11-12 §§
medbestärnrnandelagen. Men vad gäller intenär kollektiv-parterna genom
avtal eller på något har kommitsätt hur frågornaöverens skallannat om
handläggas

förarbetenaI till den gällande arbetsmiljölagen uttalade departements-nu
chefen följande samordningen med reglerna i medbestärnrnandelaom

165gen

Medbestämmandelagen får till följd arbetsmiljöfrågor kan bli föremålatt
för förhandlingar på arbetsplatsen i olika former. Förutom i
skyddskommittén kan arbetsmiljöfrågorna komma mellanatt tas upp
arbetsgivaren och lokal avtalsbunden organisation i särskildasamt

Den erfarenhet och det kunnandepartssarnrnansatta har samlatsorgan. som
hos skyddskomrnittéema bör enligt min uppfattning till också i dentas vara

beskrivna situationen. Detta bör kunna åstadkommasnu attgenom
arbetsmiljöfrågor liksom hittills i första hand behandlas inom
skyddskomrnitté där sådan finns. Endast i de fall då enighet inte kan uppnås
i kommittén bör, utredningen har framhållit, frågorna kunna blisom
föremål för förhandling i ordning. Jag vill understryka intressetannan attav
undvika byråkratisk och orationell hantering dessa frågor. Jag utgåren av
från i skyddskommittéema kommer ingå ledamöteratt med sådanaatt
befogenheter inom den lokala förhandlingsorganisationen olägenheteratt av
nämnda slag inte uppkommer.

Frågan samordningen mellan reglerna arbetstagarinflytande iom om ar-
betsmiljölagen och medbestärrtrnandelagen har också kommit i målettupp

målet156,i arbetsdomstolen. I det gällde automatisering i ättiksfasom en
brik, uttalade domstolen följande.

Automatiseringen uppackningen och inmatningen tomflaskorav av var av
avsevärd betydelse från skyddssynpunkt. måletI också upplyst fråganär att
behandlades i enhetlighet med gällande bestämmelser på arbetsmiljöornrå
det. Det förhållandet på detta fråga, vidsätt övervägandeatt etten som av
samtliga omständigheter i det enskilda fallet konstateras falla inom till-
lämpningsområdet för ll § medbestämmandelagen, också har eller
kanske väsentligen har sådan betydelse från arbetsmiljösynpunkt att
frågan skall behandlas inom för skyddsverksamheten utesluter interamen

arbetsgivaren också har initiativatt till förhandling enligtatt ta
medbestämmandelagen. En sak deär skyddsaspektema påattannan rena
frågan rimligen bör behandlas främst inom skyddsverksamheten och att
denna behandling bör ägnad påverkavara att

165 Prop. 1976fl7:149 331.s.
166 1980AD 63.nr
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sammanhangi dettaförlopp jfrmedbestämmandeförhandlingens prop.
och denarbetsgivarenövrigthindrar förIngenting1976772149 331.s.
enskildaförhållandena i detfrånarbetstagarorganisationenlokala att, om

förhandling enligtdet, kommamotiverar överensfallet attom
behandlingfrågansvid sidanundvaraskanmedbestämmandelagen av

skyddskommitté.exempelvis i

tillinformationreglernaframgå41980rättsfallet ADAv att omsynesnr
§ medbestämmanenligt 19arbetstagarorganisationkollektivavtalsbärande

arbetsmiljöenligtskyddsombudtillinformationreglernaochdelagen om
parallellt.skall tillämpaslagen

eller iinte i förarbetenadet rätts-anförda tordedetSlutsatsen attvaraav
samordningegentlignågonskulle finnasdetnågot stöd förfinnspraxis att

arbetsmiljölagenmedbestämmandelagen ochinflytandereglema imellan
viss fråga be-uteslutaskulleregelsystemetdetdet attsättet att enena

måste alltsåbåda regelsystemenDeregelsystemet.enligt det andrahandlas
inte kommerberördaparallellt, överenstillämpasprincipi parter omom

enig-falletför detundantagfår härMöjligennågot göra attettannat. man
arbetsgivabeslutskyddskommitté vilketuppnåtts inomharhet somomen

intetydligenförhandlingvilket fallarbetsmiljöfråga, ifatta iskall enren
167 vilken räck-ovisstbetecknasfåri fråga. Detkommaskall kunna som

undantag har.betydelse sådantpraktiskvilkenframför allt-ochvidd ett
nämligen iskyddskommittén tordeenighet iuppnåskanHuruvida det

arbetsgivatidpunkt dåefter denförränkonstaterasfall inte kunnamånga
§förhandling enligt 11långt i sin beslutsprocesskommit såhar attren

frågaocksåkani frågan. Manha påkallatsmedbestämmandelagen borde
förhandlingsbenågonfalletför detskall gällasig undantaget även attom

fullvärdignågonharfaktiskt intearbetstagarorganisationrättigad utsett
skyddskommittén.163ledamot av

arbetsmiljöochmedbestämmandelagensamordning mellanFrågan om en
tillsstannade förarbetsrättskommittén,berördes Nyalagen att mansomav

Kommitténlagstiftningsvägen.lösningsigskulle försökavidare inte en
159anförde:

olägenhetermotverka dei samförståndintresseligger i bådaDet attparters
Utväregelsystem.iakttasamtidigt harföljer än ettattatt mermanavsom

ADoch i domenbåde i förarbetenahar anvisatsåstadkomma dettaattgar

167 departementschefen.uttalandetSe det citerade av
168 1978 165.Jämför AD nr
169 sou 1982:60 77s.
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1980 63. många fall löser1 helt säkert också problemen på till-ettnr man
fredsställande Särskilt från arbetsgivarhåll har emellertidsätt. klagatman

det alltför ofta uppstår svårigheteröver i praktiken nå den enighetatt att
behövs för skall kunna i enlighet med föredragande departeattsom man

mentschefens anvisning i förarbetena undvika byråkratisk ochen
orationell hantering frågorna. Mot den bakgrunden har också iav satts
fråga inte borde söka sig fram till konkret lösningmanom en mer
lagstiftningsvägen.

Vi har denna möjlighetövervägt för inte föreslå några änd-stannat attmen
rade lagregler. Att det i åtskilliga fall skulle ändamålsenligt med reglervara

samordning förfarandena enligt arbetsmiljölagen och MBL välärom av
ofömekligt, låt problemet skiljer sig från problemen kring sarnordattvara
ningen anställningsskyddslagen och MBL bl.a. på det det härsättetav att
inte finns några särskilt angivna varsel eller uppsägningstider eller
liknande kan påverkas bristande samordning. Den lösningsom av en som
har den naturliga på anställningsskyddsområdet, nämligenansetts vara att

väljer enbart MBL:s regelsystem för behandling alla frågor iman av
samband med driftsinskränkning, erbjuder sig emellertid inte påt.ex. en
arbetsmiljöområdet, eftersom det inte kan komma i frågagärna göraatt
ingrepp i arbetsmiljölagens hithörande regler.

återståendeDen möjligheten skulle på något dispensera frånsättattvara
eller jämka arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL fråganär en
har behandlats i skyddskomrnittén jfr vad har i det föregåendesagtssom

15 § i det statliga arbetsmiljöavtalet, AMLA. Att samverkansreglema iom
arbetsmiljölagen och förhandlingsrättsreglema i MBL med viss kanrätt sä

ha olika principiell inriktning och föra med sig olika arbetssätt skullegas
väl i för sigoch inte något allvarligt hinder sådan lösning. Ettmotvara en
svårare problem det i många fall, kanske de flesta,är inte går dra nå-att att

mellan arbetsmiljöaspektemagräns och andra för arbetstagarna bety-gon
delsefulla aspekter på beslut arbetsgivaren vill fatta. behandlingDensom av

fråga sker inom skyddskommitté med andra 0rd från fackligären som en
synpunkt ofta inte Vissauttömmande. frågor i och för sig tillhörsom ar-
betsmiljöområdet kan för övrigt, också antyddes i arbetsrniljölagenssom
förarbeten, den de bäst behandlas i de former MBLnaturen attvara av som
anvisar. Härtill kommer det visserligen från samordningssynpunktäratt
önskvärt kanske inte alltid praktiskt ändamålsenligt eller möjligtmen att
tillse, ledamöterna i skyddskommittén har sådana befogenheter inom deatt
lokala fackliga organisationerna behandlingen i skyddskommittén kanatt

likvärdigt alternativ till fackliga förhandlingar.ettvara

Utan på något vika från uppfattningensätt dubblering frågasatt att en av en
behandling i olika förfaranden givetvis skall undvikas, har vi dessa skälav
funnit tills vidare inte bör försöka sig på lösning lagstiftnings-att man en

Det bättre såsomvägen. skedde vidär arbetsmiljölagens tillkomst lita tillatt
lösningar mellan i det enskilda fallet eller där så kan ske i kollek-parterna
tivavtal på lämplig nivå. Till vårt ställningstagande har bidragit de övervä
ganden i fråga utvecklingen på medbestämmandeavtalsområdet viom som
har berört i sammanhangannat .

finnsDet exempel på kollektivavtal där frågan samordning berörs.om en
På det statliga området finns det i det allmänna arbetsmiljöavtalett.ex.
AMLA -89 bestämmelse 22 § fråär överensatt parternaen attom om

faller under skyddskommitténs kompetensområde och hargor som som
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arbetsgivarensbehandlats i denna inte därutöver behöver på initiativ göras
information enligt medbestämmandelagentill föremål för förhandling och

eller statliga medbestämmandeavtalet.det

8.4. Medbestämmandeavtal

Medbestämmandelagen avsedd den grund vilken arbetsmark-är att vara
kollektivavtalnadens skall bygga vidare sluta medbeparter attgenom om

Genom kollektivavtal får avvikelser frånstärnrnande. det bl.a. regler-göras

förhandling information 19-22 §§ §och i 11, 12, 14 och 4 2 st..na om
Lagreglema tämligen allmänt hållna, och lagstiftaren har varit medvetenär

fungerade kan behöva preciseras och modifieras för på till-att att ettom
fredsställande Följande uttalande arbetsdomstolen i målsätt. ettav om
chefstillsätming17° kan belysande för det sagda.vara

kan också på sin plats framhålla medbestämmandelagenDet att att ut-vara
går från skall fastställas kollek-medbestämmanderätt för arbetstagarna iatt
tivavtal. Reglerna primär förhandlingsskyldighet syftar till främjaattom
tillkomsten sådana avtal. Det möjligt den primära förhandlings-är attav
skyldigheten i vissa situationer ibland kan få följder inte från allaärsom
synpunkter helt önskvärda. lagstiftningens innebörd det för sådaMen är att

fall på kollektivav-skall ankomma arbetsmarknadens parter attna genom
talsreglering inflytande förutveckla eller modifiera det arbetstagarna som
lagen avsedd åstadkomma. Under sådana omständigheter detkan vidär att
tolkningen reglerna primär förhandlingsskyldighet inte tillmätas nå-av om

avgörande betydelse, primär förhandlingsskyldighet i vissagon om en
situationer måhända får följder kan kritiseras från någon viss aspekt.som
Det centrala bestämmelserna skall plattform förär utgöraatt en
medinflytandet också i chefsutnämningsfrågor. Det blir sedan
arbetsmarknadspartemas sak i enlighet med 32 § medbestämmandelagenatt
träffa medbestämmandeavtal där medinflytandet kan respektivenyanseras
vidareutvecklas.

fåFör fullständig bild medinflytandet måste således granskaatt en av man
de medbestämmandeavtal träffats bakgrundhar medbeäven motsom av

stämmandelagen tolkningoch arbetsdomstolens och tillämpning den la-av
Nya arbetsrättskommittén behandlade år 1982 i sitt betänkande MBL igen.

utveckling SOU 1982:60 utförligt frågor medbestämmandeavtal.om
Kommittén redovisade i betänkandet bl.a. utförlig genomgång fram-en av

medbestämmandeavtalen och den huvudsakliga innebördenväxten av av

170 1979 118.AD nr

-

-

-



235informationFörhandling och1994: 141SOU

1982.171 tillhänvisasHär kanmed årträffats till ochavtal hadede som
redovisningen.den

beträffandeefter år 1982utvecklingengenomgångefterkanMan aven
arbetsrättskommitténs redoNyamedbestärnrnandeavtalen konstatera att

åri dag, liksomfinns detgiltighet. Såledeshardelar alltjämtvisning i stora
områden påtäcker allamedbestämmandeavtal störrecentrala1982, ar-som

någotundersöka ochsvårtfortfarandebetsmarknaden. sägaDet är att ge-
medbestämmandeavtal.172 del talarEnlokalaförekomstennerellt avom

överenskom-andra lokalamedbestämmandeavtal ochlokalafördock att
tydligroll. ganskaallt Enkommit spelaharefter hand störremelser att en

lokala avtalcentrala avtal isåväl idetutvecklingslinje verkar att somvara
integrerad del isåsommedinflytandet skerviktenbetonasalltmer att enav

beslutsfattande.företagens

beträffande centrala medbe1982efter årpå utvecklingenexempelSom
stämmandeavtal följandekan nämnas.

från årutvecklingsavtalet-LOPTK-området alltjämtgällerPå SAF
1982173 för-överenskommelse1985 medkompletterats årDet har omen

personalfrågormed regleravtaletutbyggnadslagsverksamhet. Den omav
protokollsanteckning skulle skeenligtpersonalpolitikoch senareensom

utbyggnad inleddessådanFörhandlingartill stånd.kommithar inte om en
för några år sedan.förhandlingarna avbröts1980-talet,slutetmot menav

påavtalet och hadedelutvecklingsfrågorråd förDet är attsomsom en av
eller mindreupphördei företagenfrämja samarbetetolika attsätt ver-mer

personalpolitik ledde tillintepersonalfrågor ochförhandlingarnaka när om
företagshälsovårdArbetsmiljöavtalet och avtaletnågot resultat. om

försökår 1992. Därefter harunderSAF-LOPTK-området har sagts upp
tillavtal kommitavtal, fåtal sådana harförbundsvisa ochträffagjorts ettatt

stånd.

1980 träflandsting har det årområdet ochkommunala kommunerdetPå
80 upphört gälla ochMBA-KLmedbestämmandeavtaletcentralafade att

i kommuneröverenskommelse samverkan1992år ersatts m.m.omav en

171 1982:60 27 ff. och 43 ff.sou s.
Åke172 SvenJämför dock Horst Hart Höne.

173 Örjan doktorsavhandling medbestämmandelagenockså EdströmsSe omnumera
utvecklingsavtalet.och
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och landsting mellan de centrala Utveckling -92. Det centralaparterna
avtalet undanröjer dock inte automatiskt befintliga lokala medbestämman
deavtal. I i maj 1993 träffat avtal angående kompetens inomett arbets-
miljö och rehabiliteringsområdet har de centrala anmärkt departerna att

det angeläget med de lokalaöversyn bestämmelserna ianser vara en av
bl.a. MBA-KL. Utveckling -92 gäller bara mellan de centrala parterna,

lokal kan begära förhandling ändrat samverkanssystem.part Imen om av-
talet de centrala sin på samverkanssystemen i kommunerparternager syn
och landsting. Där bl.a. regelbundna arbetsplatsträffartar mellanman upp
de anställda och arbetsledningen och samverkansgrupper knyts tillsom
beslutsnivåema i verksamheten och ansluter till linjeorganisationen.som
En arbetsplatsträff kan liktydig medgöras samverkansgrupp, ochen sam-
råd i samverkansgrupp kan information förhandlingochersätta enligt 11,
19 38och §§ medbestämmandelagen.

På det kyrkokommunala området har det år 1990 träffats personalpoliett
tiskt utvecklingsavtal. Avtalet innehåller bl.a. bestämmelser organisaom
tionsförändringar och verksamhetsutveckling, arbetsledning samt perso
nalplanering och personalrörlighet. frågaI medbestämmande får lokalaom
kollektivavtal träffas rutiner och regler för förhandlingsverksamheten,om

andra medbestämmandeformer information och förhandlingänom m.m.
Det finns i avtalet också bestämmelser arbetsplatsträffar.om

På det statliga omrâdet gäller alltjämt det år 1978 träffade statliga medbe
Ävenstämmandeavtalet, MBA-S. avtalet från år 1978 tjänstetillsättom

ningar ATS gäller alltjämt. Genom det avtalet lön och andrasenaste om
allmänna anställningsvillkor RALS 1993-95 har på det statligaparterna
området kommit diskutera formeröverens för medbestämmandeattom

den enskilde anställde inflytande och destörre lokalasom ettger parterna
handlingsfrihet. De lokalastörre har sedan år 1989 formellparterna rätten

tills vidare träffa överenskommelser hinderatt vissa begränsningarutan av
i MBA-S.

Inom det tidigare kallades SF O-omrâdet finns det arbets-som trenumera
givarorganisationer. Arbetsgivaralliansen med främst folkhögskolor och
idrottsföreningar medlemmar har medbestämmandeavtal medsom ar-
betstagarorganisationema. Samhällsförbundet, finns inom Almega, harsom
också träffat medbestämmandeavtal med sina Mellan Alliansen,motparter.

också tillhör Almega, och pågår förhandlingarsom motpartema ettom
medbestämmandeavtal som troligen kommer likna utvecklingsavtalet.att
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På KF 0- och KAB-områdena kooperativa företag och allmännyttiga bo-
stadsföretag har de centrala i början 1990-talet slutitparterna av nya, cen
trala medbestärnmandeavtal; har också träffat överenskommelserparterna

förslagsverksamhet. I fråga medbestämrnandefonner innehållerom om
avtalen bestämmelser i huvudsak de finns i utveck-motsvararsom som
lingsavtalet på SAF-LOPTK-området. Det finns också bestämmelser om
arbetstagarkonsult. I avtalen fyra medbestämrnandeområdentas näm-upp,
ligen arbetsorganisation, planering och resursanvändning, teknisk och or-
ganisatorisk utveckling personalpolitik. Enligt avtalen kan vid oenig-samt
het den lokala arbetstagarorganisationen innehållet i och utform-avgöra
ningen introduktionsprogram för nyanställda och omplacerade. Detav
finns i avtalen också regler information direkt till de anställda. Påom
KAB-området har förhandlingar inletts föra gällande medattom samman
bestämmandeavtal, arbetsmiljöavtal och jämställdhetsavtal till ett gemen

avtal.samt

På bankområdet gäller alltjämt det år 1979 träffade centrala medbestäm-
mandeavtalet. Merparten bankföretagen har alltjämt lokala medbeav
stämmandeavtal.

Arbetstagarinflytandet enligt medbestämrnandelagen realiserasär avsett att
förhandlingar, förs arbetstagarorganisation, ochgenom som av genom av-

tal, träffas kollektivavtalsbärande sådan organisation. Medbesom av
stämmandelagen således inte den enskilde arbetstagaren någotgaranterar
inflytande arbetsgivarensöver verksamhet eller sin arbetssituation.egen
Bara arbetstagaren medlem i någonär arbetstagarorganisation, kan hanom
indirekt påverka sin organisation få del de rättigheterattgenom av som
lagen arbetstagarsidan. Inte heller medbestämmandeavtalen, deger som
redan kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationema har träffat med
stöd den framflyttade position de har fått lagen, innehållerav som genom
särskilt ofta uttryckliga regler väsentligt ökat och direkt infly-ettom eget
tande för den enskilde arbetstagaren. Boel Flodgren har uttryckt sig på föl-

sätt.174jande

Några föreskrifteröverenskommelser medbestämmandcavtal] inne-som
bär medbestämmandet skall iatt utövas samtligautsettsorgan som av an-
ställda på arbetsplats förekommer såvitt jag känner till inte; de medbeen
stämmandeformer valts har inte inneburit de fackliga organisatiosom att

har avhänt sig medbestämmanderätten till förmån för arbets-nerna t.ex.

174 Boel Flodgren, Medbestämmandet, 87.s.
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faktiskaochMeningen detarbetsplats.påsådanttagarkollektivet ensom
ochvia facketmedbestämmandet skall utövasreglernautfallet är attav

imedlemskapetsynpunktenskilde arbetstagarensdendet är sett ur
medbehonom utövaanställningsavtal rättinte hansochfacket attgersom

verksamhet.arbetsgivarenspåstämmande

tillämpningenpraktiskaDen8.5.

förhandling ochreglernaför hurredogörelsedet2.2.2. finnsavsnittl omen
kanHärpå arbetsplatserna.praktikeniavtal fungerarlag ochinformation i

ochmedbestärnrnandelagenWibestill Sörenhänvisasockså rapport om
medbestämmandetillinställningenframgårsarnhällsekonomin där det att

dearbetsgivarnasåvälpositiv hosövervägande delentilllagen är som
organiserade medbeför dettidsåtgångenochföreträdarnafackliga att

arbetstiden.totalapromille den2tämligen blygsamstämmandet avvar
föl-inforrnationsreglemaochförhandlings-gällersärskiltsåvittkanHär

arbetsplatsbesöken.från bl.a.erfarenheternatilläggasjande om

modifieratsutsträckning harlagreglema ipåtagligtDet är stor genomatt
genomgående dragganskaöverenskommelser. Ettandrakollektivavtal och

medregelrättaframför deinformation betonasoch allsidigtidighärär att
fall därför debrukarbestämmandeförhandlingama, parter-reserverassom

god tid,reda på ifåttharförändring,Enverkligen är mansomoense.na
viktigameningförändringen i lagens ärokontroversiellkan även omvara

meningviktigare i lagensinteförändringarSamtidigt kan ärre. som
dåochmedlemmarna,betydelsefulla ärkontroversiella eller avansesvara

intebeslutinformation ärfår tidig ävenangelägetdet att somomman
viktigare så kanatt reagera.man

sker ismå arbetsplatserriktigtmedinflytandettydligtocksåDet är att
i lagen. Härde ärformeralldagliga och direkta änandra, som angesmer

företaget.alltitill rörvarje anställd kännervanligtdet settstortatt som
reglerlagenseffektendirektapåtagliga ochden endakanskeOch avmera

lagens bokstavenligtalltför sällanoftaiblandarbetsgivaren tarär att
avdelningsombudsman.kontakt med t.ex. en

-
-
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åtaganden8.6. Sveriges internationella

8.6.1. ILO

Sverige antagithar två ILO-konventioner den kollektiva förhandrörsom
lingsrätten konvention från år 1949 nr 98 angående organisationsräten

förhandlingsrätten175den kollektivaoch och konvention från årten en
förhandlingar176.1981 nr 154 främjande kollektiva Till konvenom av

tionen från år 1981 finns det anslutande, icke bindande rekommendationen
nr 163. Det finns också rekommendation från år 1951 nr 91 angåen-en

kollektivavtalde innehåller vissa bestämmelser anordningar försom om
förhandlingar kollektivavtal.om

1949l års konvention finns följande bestämmelse artikel 4.

Åtgärder lämpade efter landets förhållanden skola, där så erforderligt,är
vidtagas för och främja utvecklandet och utnyttjandet iatt uppmuntra

möjliga omfattning anordningar förstörsta frivilliga förhandlingarav
mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer, å ochena,
arbetstagarorganisationer å andra sidan, i syfte åvägabringa regleringatt en

anställningsvillkoren kollektivavtal.av genom

För bl.a. förverkliga syftena med dessa allmänna principer har ILOatt an-
tagit l981 års konvention. konventionenI med kollektiva förhandavses
lingar alla förhandlingar mellan å sidan arbetsgivare,ena en en grupp ar-
betsgivare eller eller flera arbetsgivarorganisationer och å andra sidanen

eller flera arbetstagarorganisationer i syfteen
a bestämma arbets- och anställningsvillkor ochelleratt
b reglera relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare ochelleratt

c reglera relationerna mellan arbetsgivare och deras organisationer ochatt
eller flera arbetstagarorganisationer.en

Åtgärder anpassade till förhållandena iär varje land skall vidtas försom att
främja kollektiva förhandlingar. Syftet med åtgärderna skall bl.a.attvara
successivt utsträcka förhandlingarna till alla frågor angetts, attsom nyss

det fastställs procedurregler, arbetsgivar- och arbetstauppmuntra att som
garorganisationer kan undvika kollektiva förhandlingaratt attenas om,
hindras det saknas regler för det förfarande skall användasattgenom som

175 Se 1950:188.prop.
176 Se 198182:166.prop.
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utfor-otillräckliga eller olämpliga ochsådana reglereller är attattgenom
på sådantför arbetstvisterförfarandenoch sättavgöra attettattma organ

Åtgärder vidtas förförhandlingar.främja kollektivade bidrar till att som
såutformas eller genomförasförhandlingar skall intefrämja kollektivaatt

Offentliga myndighetersförhandlingsfriheten.den kollektivade hindraratt
förhandutvecklingen kollektivaoch främjaåtgärder för att uppmuntra av

möjligt, överenskommelse medföregås samråd och, närhelstskalllingar av
arbetstagarorganisationema.arbetsgivar- och

europeiska sociala8.6.2. Den stadgan

1961 finnseuropeiska sociala stadga från år det bestäm-EuroparådetsI en
förhandlingsrätt artikel 6:melse om

arbetsgivares förhandla kollek-säkerställa arbetstagares ochFör rätt attatt
fördragsslutandetivt förbinda sig de parterna

mellan arbetstagare ochöverläggningarfrämjaatt ar-gemensamma
betsgivare;

förlämpligt, främja förfarandedär så erforderligt ochär ettatt,
å sidan arbetsgivarna eller derasfrivilliga förhandlingar mellan ena

organisationer syfteoch å andra sidan arbetstagarnasorganisationer att
arbetsvillkoren kollektivavtal;uppnå reglering av genomen

lämpligt förfarande för för-införandet utnyttjandetfrämja och ettatt av
frivillig skiljedom i arbetstvisterlikning och

EES-rättEG8.6.3. och

redogörelser för EG-direktivendelbetänkandet finns detdet andraI om
kollektiva uppsägningarverksamheter 77187EEG ochövergång av

innehåller regler information och75129EEG och 9256EEG, omsom
betänkandet finns detI detöverläggningar med arbetstagarrepresentanter.

kompletteringar bl.a. 13 och 15 medbestämmandelagenförslag till av
innebördeninförliva direktiven i svensk fråga denför I närmarerätt.att om

ihänvisas till vad har anförts detdirektiven och förslagen får här somav
andra delbetänkandet.

9495EEG Eurobehandlas EG-direktivetavsnitt 14.3.7.2. detI omnya
medinflytande inomCouncils, slags arbetstagarorgan förWorks ettpean

internationella koncerner.

-
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flera EG-direktivI på arbetsmiljörâdet finns det bestämmelser informaom
tion till, samråd med och medverkan arbetstagarna eller derasav represen

177tanter.

177 Se särskilt artikel 10-11 i det s.k. ramdirektivet 89391EEG.

-

-
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Tolkningsföreträde för9
.

arbetstagarorganisation

Inledning19
..

blir tolkningen sitt avtal, måste någonderatvåNär parter avoense om
till tvisten har hunnit lösas, imening gälla dess rätytterstattpartens en

dethuvudregelnden allmärma varderategång. Här ärär att parten som
sin prestation. Ingendera såvitt sinbestämmer äröver parten avseregen

prestation skyldig sig efter mening. Säljaren le-rätta motpartensattegen
kvalitet avtalats,den han har och köparen be-vererar varor av som anser

mycket sig skyldig betala.bara så hantalar attsom anser

sin prestationbåda vid tvist kan bestämma innebärAtt överparter egen
i praktiken blir den har intresse fåockså det part mest attatt utsom av

måste initiativ till få tvisten rättsligtprestation pröatttamotpartens som
sin inteGör inte detta, kan han aldrig fåvad. han rätt, motpartenom

Vid avtal i allmänhet det således ifrivilligt med sig. tvister ärger om re
vill prestation har dennagel den ha s.k.part ut motpartenssom som pro

cessbörda.

tillämpas sedan gammalt delvis reglerVid anställningsavtal andra vid tvist

gäller vid avtal i allmänhet. Arbetsgivaren har visserligenvad rättän som
sin prestation betala lön förpå bestämma över attegetatt ansvar egen

utfört arbetstagaren har inte någon motsvarande be-arbete. Men rätt att
huvudsakliga prestation utföra beordrat arbete.sin Ar-överstämma att

i stället ha lydnadsplikt beträffande arbetsgivabetstagaren har ansetts en
gäller ordern inte har något stöd i anställnings-order även närrens som

avtalet. Arbetstagaren således i princip skyldig lyda avtalsstridigär att en
enligtorder och utföra arbete han egentligen avtalet inte skullesom vara

skyldig utföra.att

-
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tvist skyldigdet blir arbetstagaren utföra övertidsar-När ärt.ex. attom
alltså arbetsgivaren i princip tills vidarehar bestämmabete, rätt överatt

prestation beordra honom övertidsar-arbetstagarens utföraatt attgenom
kommithar kallas för arbetsgivarens tolkningsföreträdebetet. Detta att

vid arbetsskyldighetstvister. Om arbetstagarsidan inte initiativ tilltar att
arbetsskyldighetstvisten,rättsligt kommer arbetsgivarens mening ipröva

bli bestående.tvisten i praktiken Det ligger i sakens alla tvis-att natur att
skyldigheti arbetslivet arbeta inte kan dras inför domstol förattter om

få sin lösning, och i de tvister inte blir lösta kommer i praktikenatt som
arbetsgivarens mening gälla.att

beskrivna ordningen har dock inte varit oomstridd.Den Nya arbetsrätts-
sätt.1sammanfattade kritikenkommittén på följande

föregick tillsättandet förraI den debatt den arbetsrättskommittén ochsom av
tillkomsten riktades frånMBL arbetstagarhåll stark kritik grundsatsenmotav

arbetsgivarens tolkningsföreträdei arbetsskyldighetstvister. Grundsatsenom
sades uttryck för gången tids på förhållandet mellan arbetsgiettvara en syn

och arbetstagare och viktigt inslag i det rättsreglerett systemvare av som
skapade obalans till arbetsgivarens förmån mellan arbetsmarknaparterna

arbetsrättsligtden. I syftade till lägga grunden förett nytt system attsom en
fortgående vidgning arbetstagarnas till medbestämmande i bl.a. frågorrättav

arbetets ledning fördelningoch hade sådant tolkningsföreträde förettom ar-
inte någonbetsgivaren plats. Starka rättviseskäl talade enligt facklig uppfatt-

ning för arbetsgivarens tolkningsföreträde avskaffades ochatt ersattes av en
rättslig reglering vilken arbetstagarsidan fick betydligt star-annan genom en

ställning ikare rättsliga tvister arbetsskyldigheten. Därigenom skulleom man
också komma tillkunna med den opåkallade fördel enligt arbetstarätta som
garsidans åsikt följde arbetsgivarens tolkningsföreträde och bestod iav som

arbetsgivarens oriktiga avtalstolkning inte sällan kom slå igenom iatt att av-
talstillämpningen, till följd arbetstagarsidan saknade eller prak-attav resurser
tiska möjligheter i övrigt fullfölja uppkomna tvister i förhandlingar ochatt ge-

rättslig prövning. avskaffande tolkningsföreträdetEtt skulle få tillnom av
följd det blev arbetsgivarens inteoch arbetstagarsidans sak vid tvistatt att ta
initiativet till tvisteförhandlingar och i sista hand rättegång.

l medbestämmandelagen har det under rubriken Bestämmanderätt vid
tvist tolkning avtal förts in regler tolkningsföreträde för kolom av om
lektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer 33-37 §§. Syftet med lag-
stiftningen främja uppgörelser och praktiska lösningar,är att parter-som

själva utformar i förhandlingar sinsemellan, samtidigt lagen ocksåna som
tillgängligamed och lämpliga medel skall påverka utvecklingen framåt i

riktning effektivt inflytande för arbetstagama. Reglerna tolk-ettmot om
ningsföreträde borde, enligt vad departementschefen uttalade i förarbete

1 sou 1982:60 143.s.
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kunna tjäna ändamålet stärka arbetstagarsidans ställning i förhålna, att
lande till arbetsgivaren och därmed både främja förhandlingslösningar

tolkningstvisternär kommer och bidra till dessa lösningar till-attupp
intressengodoser arbetstagarinflytandets

Den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen har fått tolk-ett
ningsföreträde vid tvister med arbetsgivaren medlems arbetsskyldigom

enligthet avtal 34 §. I stället för arbetsgivarens tidigare beskrivna
tolkningsföreträde skall organisationens mening gälla till dess tvistenatt

slutligthar Arbetstagarnaprövats. kan alltså följa sin organisations me
ning låtaoch bli arbeta. Bara i synnerligen angelägnaatt undantagsfall,
kan arbetsgivaren återta sitt tolkningsföreträde och kräva arbetetatt ut-
förs det råder delade meningartrots att arbetstagarna skyldigaärom att
utföra arbetet. När arbetsgivaren i sådant undantagsfall får arbetetett ut-
fört, det emellertidär arbetsgivaren och inte arbetstagarsidan som
omedelbart måste initiativ till tvisten löses. Detta skerta hanatt attgenom
påkallar förhandling och i sista hand väcker talan vid domstol.

motiveringenI till den regeln anförde departementschefennya rättatt
viseskäl talade för skulle avskaffa det företräde iatt arbetsskyldigman
hetstvister tillkom arbetsgivaren. Utgångspunkten för lagstiftarensom
borde skall jämbördigaatt ochparterna vardera skallvara attvara parten
ha själv bedömarätt vad avtalet betyder iatt fråga den avtals-om egna
prestationen. Det talades också syftet lagstiftningenmedattom attvar
stärka arbetstagarsidans ställning och finna regler främjar prak-att som
tiska och lämpliga lösningar samtidigt de befordrar sträparternassom
vanden förekomma tvister sinaatt avtalsförhållandengöra såattgenom

möjligt.3ordnade klaraoch som

Det undersöktes också kunde stärka arbetstagarsidans ställning iom man
förhållande till arbetsgivaren generellt föreskriva arbets-attgenom att
tagarsidan hade tolkningsföreträde i alla rättstvister rörde avtals-som
tolkning eller tillämpning lag. Det ansågs dock inte möjligt ochav vara
inte heller lämpligt införa sådant generellt tolkningsföreträde.att ett I
stället fick från fall till fall vilka skälpröva talade för tolk-man ettsom
ningsföreträde. På ytterligare två områden infördes det i medbestämman

2 Prop. 1975762105 Bilaga 1 268s.
Prop. 1975762105 Bilaga 1 254s.
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ellerlöntvistervidtolkningsföreträderegler annan er-delagen omom
medbestämrnandeavtal.rörandevid tvisterochsättning

förmånerekonomiskaandraellerlöntvisterrättsligagälldedetNär om
mångadet idepartementschefenpåpekadearbetstagare, attför samman

lönefordringarförskyddsärskiltberedabefogathadehang ettattansetts
tillbidrarreglerhärmed attlinjeväl i övervägalågdetoch att somatt

rättegång iförhandlingar ochvidställningarbetstagarsidansförbättra
in sigborde riktaansågDepartementschefen attlön.tvister att manom
elleråtgärdliggandeblirlönetvister intetillbidra utanförsöka avatt
åladesarbetsgivarenskeskullefördröjda. Dettaskäl attandra engenom

rättegångfhandsistaoch iförhandlingtillinitiativskyldighet att ta

alltsåinnebär35 §medbestämrnandelagen attinfördes iregelDen som
denersättningstvister medtolkningsföreträdet ikvararbetsgivaren har

fortarbetsgivaren kanarbetstagarorganisationen;kollektivavtalsbärande
den Menersättningen.begärdaskall betalahanfarande bestämma utom

omedelbartarbetsgivarenmåstetolkningsföreträdet tabehållafåför att
tvistenfårättegång för pröhandoch i sistaförhandlingtill attinitiativ

domstol,tillsakeneller föraförhandlaarbetsgivarenvad. Försummar att
gällerDettakräver.organisationen ävenvadbetalaskyldigblir han utatt
den endaochersättningstvisten,självaiskulle haarbetsgivaren rättom

oskäligt.detkravet ärarbetsgivaren kan ärinvändning göra attmotsom
prövad, ris-rättsligtblirsnabbttvistentillintearbetsgivarenOm attser

skulle ha fåttvad han göra.betalaalltså fåhan änkerar annarsatt mera

medbestämmandeav-rörandetolkningsföreträderegelndet gälldeNär om
lagstiftarensmarkeraskulledendepartementschefenansåg§tal 33 att

strävanden för-i deraslöntagarorganisationemastödja attsyfte genomatt
Regelnarbetslivet.inflytande isittvidgakollektivavtalochhandlingar

för-reglernatill dekomplementnaturligtocksåsigtedde omett nyasom
handlingsrätt.5

tolknings-regelgenerellalltsådetmedbestämmandelagen finnsI omen
frågaarbetstagarorganisationen ikollektivavtalsbärandeföreträde för den

för arbetstagarna.medbestämmanderättkollektivavtalsföreskrifter omom
sådanvisst falltillämpningen itvistOm det kommer ett av enomupp en

4 2601975762105 Bilaga 1Prop. s.
5 263.1975762105 Bilaga lProp. s.
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föreskrift, eller beslut har fattats med stöd föreskriften,ettav som av
gäller arbetstagarpartens mening till dess tvisten har slutligt prövats.att
Detsamma gäller för övrigt också vid tvister kollektivavtal röranettom

påföljdde disciplinpåföljd eller skadestånd för arbetstagaret.ex. som
har begått avtalsbrott.

Tolkningsföreträdet dock inte arbetstagarparten någon pårätt attger ar-
betsgivarens verkställa beslut, anställavägnar eller avskeda någon.t.ex.
Arbetsgivaren behöver inte heller följa tolkningsföreträdet, det finnsom
synnerliga skäl eller arbetstagarparten framför oriktig ståndpunktom en
och inser eller borde ha insett detta.parten

Reglerna tolkningsföreträde 33-37i §§ medbestämmandelagen ärom
dispositiva och kan alltså frångås kollektivavtal.genom

När i avtal i allmänhet har kunnat genomdriva oriktigpart etten en av-
talstillärnpning får den saken konstateras i domstol, i allmännärparten,
het den skada harersätta uppkommit,motparten oavsett att partensom
hade goda inte tillräckliga skäl för sin avtalstillämpning. Närmen nu
de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationema har fått tolknings-
företräde i tvister arbetsskyldighet och medbestämmandeavtal, harom

emellertid det skäligt begränsa skadeståndsansvaret till fallansett attman
där organisationen har saknat fog för sin ståndpunkt i tvisten 57 §

st..1 Hade organisationen goda skäl för genomdriva oriktig ståndatt en
punkt i arbetsskyldighetstvist, blir det således arbetsgivarenen som ensam
drabbas skadan arbetet inte blev utfört.attav av

Däremot ansåg regeringen arbetsgivaren borde ha strikt skadeatt ett
ståndsansvar, han med stöd undantagsregeln återtog sitt tolknings-om av
företräde vid arbetsskyldighetstvist och krävde arbete detuten trots att
inte farms synnerliga skäl. Denna uppfattning delades inte lagrådet ochav
inrikesutskottet.5 Utskottet ansåg det självklar utgångspunktatt attvar en

skall bedömas efter grunder vid utrnätande skadeståndparterna samma av
och föreslog ändring innebar skadeståndsansvar skall komma iatten som
fråga i det diskuterade fallet bara arbetsgivaren fog harnu utan ut-om
krävt arbetet. Genom lottning beslöt riksdagen i enlighet med utskottets
förslag.

6 Se 197576:105 Bilaga l 509 och 197576:45InU 49 jämförprop. s. samts.
1976f7:32AU 17s.
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tolkningsföreträdesregår 1982 igenomarbetsrättskommittén gickNya
medbestämmandelagen.7 reglernaKommittén fann33-37 §§lema i att

delarnasvårtillgängligaochkompliceradetillotvivelaktigt hörde de mer
på deenligt kommittén,ganska svåra beror,reglernalagen. Att attärav

uttryckReglernaföranleder det.avsedda förde ärsituationer ettärsom
många synpunk-intressen;motståendeavvägning mellanför noggrannen

fannskomplicerat. Detblivitockså resultatetdå harbeaktas och rättter
föregentligt beläggnågotkommittén, inte änemellertid, enligt annat att

oomstrittsina syften. Dettillgodosetthuvudsak hadeireglerna t.ex.var
tvisteförhandlingtillinitiativetarbetsgivarenöverflyttning tilldenatt av
sin avsevärda§ hade haftföljer 35lönetvisterrättegång ioch avsom

varför tol-förklaringar tillockså finnaskundebetydelse. Detpraktiska
undersökningar,enligt utfördaarbetsskyldighetstvister,ikningsföreträdet

Studiernauttrycklig användning.kommit tilljämförelsevis sällansåhade
33 §och därmedmedbestämmandeavtalentillämpningenkring av varav

föreslåinte anledningsammanfattningsvisKommittén fannfåtaliga. att
tolkningsföreträdesreglerna.iändringar

kollektivavtalsbärande arbets-förtolkningsföreträdereglerfinnsDet om
studieledighetslaförtroendemannalagen ochtagarorganisationer också i

behandlasförtroendemannalageniTolkningsföreträdesregeln när-gen.
lagen.3 Reglerna i studielediggenomgången densamband medi avmare

utredning Utredningensärskildnyligenharhetslagen översetts av en
uppgiftarbetsrättskommitté har tillårs1992 överattattnoterar se reg

mening skulleenligt utredningensdettolkningsföreträde ochlerna attom
fick likartadtolkningsföreträdereglernafördel ut-enom omvara en

utredningenfannI detta lägearbetsrättsliga lagama.formning i de olika
studiegenomgripande förändringarnågraanledninginte övervägaatt av

behålla destället i sakvalde iregler. Utredningenledighetslagens att nu-
redaktionella ochvissareglerna med vadvarande uppgavs varasom

ändringarÅOspråkliga

7 sou 1982:60 141 ff.Se s.
12.4.5.Se avsnitt

9 Ledighetslagstiftningen1994:41ledighetslagsriftningen, SOUUtredningen enom
översyn

10 1994:41 184.Se sou s.
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fortsatta framställningenDen disponerad på följande Efter all-är sätt. en
tolkningsföreträdell,genomgång frågan behandlas de olikamän av om

närmare.tolkningsföreträdesreglema i medbestämmandelagen Sedan
kollektivavtalen tillämpningen,avsnittkommer och den praktiskaom

rätt15.följt kortare avsnitt rörande utländskettav

9 2 Allmänt tolkningsföreträdeom. .

9.2.1. Inledning

Rättsregler i civilrättsliga författningar och i avtal inte alltid entydiga.är
kan lätt komma tvisterDet hur rättsregel i författning ellerupp om en en

avtal skall tolkas. visstNär fall aktualiserar rättsregel, kan detett ett en
ofta osäkert och tvistigt eller hur rättsregeln skall tillämpas i detvara om
fallet. Sådana rättstvister kan i princip alltid slutligtavgöras rätts-ettav
ligt domstol eller skiljenämnd. I många fall kan dett.ex.organ, en en
rättsliga också på begäran tvistefrågan tillfälligt interiavgöraorganet
mistiskt i avvaktan det slutliga avgörandet. Allmänna regler om en
domstols möjligheter meddela sådana tillfälliga beslut finns i 15 kap.att
rättegångsbalken.

brukar vidMan det tvist rättsregels innebördsäga i all-rättaatt om en
mänhet den enligt rättsregeln förpliktadär någotärpart att presterasom

faktiskt bestämmer vad kommer gälla till dess detrent att attsom som
rättsliga har tillfälligt eller slutligt avgjort tvisten; den för-organet - -
pliktade förfogar själv sin prestation. Gäller detöverparten ettegen
köp, kan köparen låta bli betala hela köpeskillingen, hanatt attom anser
den levererade felaktig. Vid avtal tystnadsplikt, kan den för-ärvaran om
pliktade faktiskt låta bli hålla och vid avtal förbudparten rent att tyst, om

konkurrens, bestämmer förpliktadeden faktiskt hanmot parten rent om
skall bedriva viss verksamhet kan konkurrerande; prestatioen som vara

kan alltså också förpliktelse låta bli vissa saker.attnen avse en

11 Avsnitt 9.2.
12 Avsnitt 9.3.
13 Avsnitt 9.4.
14 Avsnitt 9.5.
15 9.6.Avsnitt
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förpliktade kan alltså vid rättstvister i allmänhetDen parten attgenom
själv förfogar sin prestation faktiskt tillhan hansöver rent attegen se

tolkning rättsregeln blir rådande till dess rättsligt haratt ett sagtav organ
i tvisten. den förpliktade använder dennasitt Men bestämmanpartenom

förfoga sin prestation, detta i allmänhetderätt hanöver görattgenom
strikt rättsligt förpliktade genomdrivitunder Har denett partenansvar.

felaktig tolkning den aktuella rättsregeln, drabbas han i allmänheten av
de påföljder rättsordningen föreskriver för brott rättsregeln.motsomav

Han blir i regel skyldig i förhållande till den enligt rättsregeln berättiatt
fullgöra sin prestationgade och dennes skada; köparen får beta-ersättaatt

köpeskillingen till säljaren jämte ersättning för den skada det orik-som
tiga innehållandet denna har inneburit för säljaren, och den harav som
brutit avtalad tystnadsplikt eller konkurrensförbud, får betalamot etten
ersättning för den skada hans handlande har ställt till med. Dettasom

oftast strikt, dvs. påföljdema drabbar denär ävenrentansvar som var
helt övertygad hade i tolkningstvisten ellerhan den bararättattom som
har gjort ursäktligt misstag i svårbedömd tolkningsfråga; denett atten

faktiskt felhade i tvisten i god tro har alltså i allmänhet intesom var
någon betydelse.

Den förpliktade kan givetvis för undvika påföljder förparten t.ex. att
den händelse hans tolkning skulle felaktig -låta bli genomdrivaattvara

mening tvistensin i och i stället själv dra saken inför det rättsliga organet
rätta.16för få fastställt tolkning Men utnyttjar den för-hans denäratt att

pliktade sin bestämmanderätt blir det i allmänhet den enligt rätts-parten
regeln avtalet berättigade måste dra tvisten inför det rätts-parten som
liga domstolen; den berättigade måste gå till domstolenorganet parten
för kräva sin brukarMan den har processbör-rätt. sägaatt ut att parten
dan. Låter den berättigade bli infördra saken domstol, dvs.parten att

inteorkar han med processbördan, tvisten intekommer bli avgjord,att
och då kommer mening i praktiken bli gällande.motpartens att

alltsåMan kan den vid tvist i kraft förfogarhananta att part attsom av
sin prestation har temporär bestämmanderätt också haröver egen en

faktiskt i förhållande till sin Hans mening blir i prak-övertagett motpart.
tiken gällande i de fall där tvisten inte rättsligt, och i falldeavgörs även

16 Se beträffande tillåtligheten sådan fastställelsetalan 13 kap. 2 § 1 rättest.av en
gångsbalken och 4 kap. 6 § arbetstvistlagen jämför 1982AD 21.samt nr
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bestämma vadi realiteten kunnatdomstol har handras införtvistendär
Under hur långbeslutat i saken.domstolen hargälla intill dessskallsom

huruvida sakenpå delsgälla berorbestämmanderätten kommertid att
påsin torde bero bl.a.domstol, vilket iinförhuvud drasöver turtaget

rättsligaprocessbördan dels vilkaupplevertung är,hur attmotparten
rättsligt avgörandefå snabbtmöjligheter det finnsfaktiskaoch ettatt som

påmöjligheter haröver bestärnrnanderätten. Jutar större motparten att
tar över bestämmanavgörandefå snabbt rättsligtenkelt sättett ett som

Är aktuella lag-betydelse har denna. demindre praktiskdestoderätten,
förtillämpa, minskar riskentydliga och enklaavtalsreglemaeller att

givetvis ocksåfår bestämmanderättentvister, och därmedsvårbedömda

betydelse.mindre praktisk

tidigare rättslägeBakgrunden9.2.2.

arbetsrättsligarådde innan denbehandlas det lägeavsnittI detta som
trädde i kraft.till 1970-taletlagstiftning korn undersom

arbetsrättsliga författoch tillämpningeninnebördenVid tvister avom
redoallmänna principer hargällde i huvudsak deningsregler nysssom

kollektivavtalsreglerbeträffandeförhållandetgjorts för. Detsamma var
i förhållandet mellanrättigheter och skyldigheterinte stadgade ar-som

dvs. regler kollektivavtalenskild arbetstagare, ibetsgivaren och somen
eller mellanförhållandet mellan organisationertillämpasbara skulle i ar-

arbetstagarorganisation17. tvistigt huruvidadetoch Varbetsgivare t.ex.
kollektivavtal skyldigeller enligt träffatarbetsgivare enligt lag ett varen

arbetstagarorganisation, kundemedträda i förhandlingpå begäranatt en
i förhandling; vidhan skulle träda brottarbetsgivaren själv bestämma om

förhandlingsordning kunde skadestånd komma ikollektivavtaladmot en
arbetsdomstolen förelagd,vid lagstadgad, ochfråga, och brott mot av

vite.18arbetsgivaren drabbas Iförhandlingsskyldighet kunde ytterst av
faktiskt möjlighetförpliktade såledesdenfall hadedessa rent attparten

till tvistenvad skulle gälla dessrättsligt bestämmaunder attsomansvar
processbördan.i allmänhet hadelösts, och dethade motparten somvar

17 obligatoriska eller obligationsrättsligaefter tysk förebild har brukat kallasVad som
avsnitt används i stället den beskrii juridiska litteraturen. I 11.7.villkor den mera

villkor för kollektivavtalsparter.vande beteckningen
18 SOU 1975:1 98Se Lex. s.
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När det blev tvist innebörden eller tillämpningen avtal enskiltettom av
anställningsavtal eller kollektivavtal reglerade förhållandet mellansom
arbetsgivaren och arbetstagaren, läget också i det tidi-stort settvar som

har beskrivits, såvitt arbetsgivarens prestation. Blev det tvistgare avser
vilken lön skulle betalas, kunde arbetsgivaren betala lön enligtom utsom

sin mening. Arbetstagarsidan, hade processbördan, fick då tillsom
domstol och kräva den lön enligt den sidans mening borde betalas.ut som
Kom domstolen fram till arbetstagarsidan hade i tolkningstvisten,rättatt
dömdes arbetsgivaren betala resterande lön och, i förekommandeatt ut
fall, skadestånd. Annars ogillade domstolen arbetstagarsidans talan.

Men det gällde arbetstagarens huvudsakliganär prestation skyldigheten
utföra beordrat arbete tillämpades andra regler. Dessa regler skallatt

behandlas utförligtganska här, eftersom de, såsom kommer framgåratt
följande,det alltjämt har giltighet i viss mån. Det grundläggande rätts-av

fallet här AD 1934 179, där arbetsdomstolenär gjorde följande, oftanr
citerade, uttalande.

Vad först angår den allmänna principiella frågan, huruvida arbctsvägran ären
otillåten helt bortsett från spörsmålet avtalets tolkning beträffande arbets-om
skyldighetens omfattning, har från arbetarsidan hävdats, plikt för arbeatt en

vid tvist arbetsskyldigheten lyda order icke kunde företarna att om antagas
ligga, arbetsgivaren dåenär hävdandet i och för sig omöjliggenom av en av-
talstolkning skulle kunna framtvinga eljest icke tillåtet arbete. Med lika stort
fog kunde dock gällande,göras arbetsvägran tillåten vid dylikatt om en vore
tvist, arbetarna hade möjlighet i och för sig ohållbar avtalstolk-att genom en

förhindraning arbete, arbetsgivaren befogenhet ålägga.äger Iett som att
detta sammanhang märkes, det i allmänhet torde svårare iatt attvara
efterhand skada, uppkommitgottgöra därigenom behörigen ålagtattsom
arbete arbetsvägran icke kommit till utförande i efterhandängenom att

skada, härlederupprätta sig därav arbetarna nödgats påtaga sigattsom ett
arbete vilket de icke varit skyldiga utföra. En arbetsvägran kan ocksåatt
många gånger hänföra till stridsåtgärd för utövande tryck förattvara av
lösande själva tolkningstvisten. Med hänsyn till arbetsgivarens ledarättav att

fördelaoch arbetet måste arbetsdomstolen tvist uppkommernärantaga, att
rörande arbetsskyldigheten och denna tvist icke hinna lösas av
arbetsdomstolen, innan arbetet företagas,är arbetsgivaren i regel haravsett att

fordra, arbetet hinderrätt tvisten utföres i avbidan på rättsligatt att utan av
prövning tvistefrågan.av

När det tvistigt huruvida arbetstagaren skyldig utföra visstvar att ettvar
arbete, kunde arbetsgivaren således beordra arbetstagarenattgenom att
utföra arbetet genomdriva sin mening i tvisten till dess saken hadeatt

rättsligt. Arbetsgivarenprövats kunde också få interimistiskt beslutett av
domstol arbetstagaren skyldig lyda arbetsgivarens orderatt iattom var

-
-
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avvaktan den slutliga tolkningstvisten.prövningen Visade det sigav
vid den slutliga domstolsprövningen arbetsgivarens mening i tolk-att
ningstvisten felaktig, fick arbetsgivaren betala skadestånd, hanvar om
hade beordrat arbete enligt sin felaktiga mening, åtminstone arbets-om

hade utfört arbetet enligt ordern.tagaren

Om arbetstagaren å sin sida vid tvist vägrade utföra beordrat arbete,att
skadeståndsskyldigzo,kunde han bli avseende den skadat.ex. som upp-

kommit för arbetsgivaren på grund arbetet inte hade utförtsattav som
beordrat. Arbetstagaren riskerade också bli uppsagd eller avskedadatt
grund sin utföra beordratvägran arbete. Det sagdaatt gälldeav nu oav-

arbetsgivarens order grundadessett på felaktig avtalstolkningom ochen
arbetstagarens organisationoavsett hade ställt sig bakom arbetstagaom

tolkning. Hade arbetstagarens organisation föranlettrens arbetstagarenatt
arbetsvägrat, kunde organisationenäven ådömas såväl ekonomiskt som
allmänt skadestånd arbetsskyldighetennär reglerad i kollektivavtalvar
och organisationen tolkning.21hade gjort felaktigen

Arbetstagarens skyldighet lyda order arbeta gälldeatt emellertidatten
inte oinskränkt. vissaI fall kunde arbetstagaren i princip lydavägra att en
sådan order riskera drabbas påföljderutan att såsom skadestånd,att av
uppsägning eller avskedande. Arbetsrättskommittén sammanfattade rätts-

följande.-läget enligt

[S]kyldigheten åtlyda arbetsorder [viker] arbetsgivarenatt självom vet attomhans order avtalsstridig.är Vidare gäller, order inte behöver efterkom-att en
arbetsgivaren stöder den på avtalstolkningmas hanom kanske inteen som

insett borde ha förstått ohållbar jfr AD 1935:67 och 1953:12.men var
heller föreligger arbetsskyldighet åtlydnad arbetsorder skulle inne-om av en
bära arbetstagaren sig skyldiggör tillatt straffbar handling t.ex. överträdelse

trafikregler, eller arbetstagaren eljest överträder någonav att lagföreslcrift
den allmänna säkerheten, sigsom överträdelsenavser straffbelagdärvare

eller jfr AD 1931:15. Vidare arbetstagarenär inte skyldig efterföljaatt enarbetsorder honomutsätter för fara till liv eller hälsa. Heltsom allmänt gäller
också arbetsgivaren inte föreskrivaatt äger något arbetsvillkor visserlisominte strider lag väl goda seder jfrgen mot AD 1943:77.motmen

Arbetsgivarens tolkningsföreträde kan vidare begränsat till följd lag-vara avstiftning
.

19 Se AD 1963 12, där arbetstagarorganisationen också vid vitenr 100 000 kravålades bl.a. till det omtvistadeatt arbetet utfördes iatt avvaktanse på dom.
20 Se sou 1975:1 331.s.
21 Se AD 1963 12.t.ex. nr
22 SOU 1975:1 331, jämför också Gustaf Petrén, 119s. s.
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företrädetkantolkningsföreträdet närrmtsförsådanaUtöver gränser som nu
uttalade AD1943:77ADdomenavtalsvillkor. Itill följdbegränsat avvara medinflytannämligenkollektivavtal kanibestämmelsegrundPåhärom: av

arbetsletill denhörabegreppsmässigti frågor,arbetarnahava berettsde som
samtyckearbetarnasfalletsärskildai detpåföljdmedverksamheten,dande att

föreskrift villkorenutfärdadarbetsgivarenförerfordrasmåste omatt en av
bindande.blivaskallarbetetför

kollek-enligtförekomma. KanocksåkanspeciellBegränsning typmeraav
särskildaendast iutkrävashänseendenågot visstarbetsskyldighet itivavtal

lydkrävaarbetsgivaren ägerstundomfår sålundaundantagsfall, attantagas,
enligtdetför arbetstagaren,klargöruttryckligenhanendast attnadsplikt om

jfr ADi avtaletundantagsfallsådantföreliggermeninghans som avses
förläggasficki visst fallarbetevilketavtal enligtfråga1944:94, där var om

elleregendomhotadefaraförutsättningunderendastövertidpå att person,
arbetsgivaren.förekonomiskt intresseväsentligt

hadearbetstagaren vägrarätt attdetSammanfattningsvis kan attsägas att
arbete,beordratutföra ett om

skyldighetarbetstagarensbeträffande atti ondarbetsgivarena trovar
arbetet,utföra

ellerhälsa,liv ellertillför faraarbetstagarenskulleb arbetet utsätta om
arbetet.utförasedergodaellerlagskulle stridadet attc mot

bestäm-sedanåtminstonedagdet ikanfallet bBeträffande nämnas att
tordeinförtsarbetsmiljölagen harstycket§ andra4i 3 kap.melsen

fara,sådandet finnsfinnersjälvarbetstagarenmedräcka att oav-enatt
fara.23 ostridigtarbetstagarenHarfinns någonobjektivtdet settsett om

annan.24fall blivissaibedömningenarbete, kanfarligtsigåtagit enett

till[m]ed hänsyndet1791934rättsfallet ADframgårSåsom varnrav
arbetsdomstolenarbetetfördelaochledaarbetsgivarens rätt an-somatt

tolkningsföreträde. Arbets-hadepåarbetsgivaren sättnämnt ettatttog
anställningsavtaletsochkollektiv-iliggahadeledningsrätten na-ansetts

förlydnadspliktsvaradearbetsledningsrättarbetsgivarensoch enmottur,
Tankegånganställningsavtalet.ligga iansågslikaledesarbetstagaren, som

anställnings-ingåså arbetstagarenuttryckas attkanskekan att genomen
åtagandedettaorder ocharbetsgivarenslydaåtagit sig atthadeavtalet att

23 sou395 och260 och197677:149256,Bilaga197576:105 1Se s.s.prop.
355,Fredspliktsinstrument,Göransson,Håkanff.1976:1 141 mens.samts.

172.Tjänsteavtalet,Schmidt,Folkebeträffande äldre rättjämför s.
24 2021973: 130533och5.495Bilaga 1197576:105Jämför samt s.prop.prop.

186.1935:18souoch s.
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i princip gällde orderäven utföra arbete arbetstagaren inteatten om som
enligt anställningsavtalet utföra.eller eljest skyldig attvar

Men arbetsdomstolen motiverade också den uppställda regeln arbets-om
givarens tolkningsföreträde vid arbetsskyldighetstvister, alltså avveksom
från vad allmänt gällde vid civilrättsliga avtal, med praktisktsom mera
inriktade synpunkter eller, så vill, med ändamålsargument. Dom-om man
stolen därvid vilka möjligheter det fannstog den skadagottgöraupp att

kunde uppkomma arbetet blev respektive inte blev utfört ochsom om pe-
kade på arbetsvägranäven i tolkningstvist mångaatt gånger kundeen en

stridsåtgärd.vara en

När arbetsgivaren krävde arbete med stöd sitt tolkningsföreträde,ut av
blev han givetvis skyldig betala arbetstagarna lön eller skadeståndatt
motsvarande lön för utfört arbete. Var arbetsgivarens mening i tolk-
ningstvisten oriktig fick han därjämte arbetstagarna förersätta all upp-

skada25kommen ekonomisk till följd de hade fått arbeta deatt trotsav att
inte skyldiga till det och, för den händelse handlandet utgjorde kolvar
lektivavtalsbrott, dessutom betala allmänt skadestånd för ideell skada; ar-
betstagarnas intresse inte behöva utföra alltför farligt, lagstridigtattav
eller omoraliskt arbete beaktades de undantag från lydnadspliktengenom

ställdes Arbetsgivaren, hade fått det beordrade arbetetsom upp. som ut-
fört och därmed så redan hadesäga utnyttjat arbetstagarnasatt prestation
kommersiellt, torde i allmänhet ha varit fullt solvent för all den ekono
miska skada arbetstagarna kunde lida.som

Den skada å andra sidan kunde drabba arbetsgivaren arbetet intesom om
blev utfört kunde ofta uppgå till högre belopp arbetstagarnasantas änett

nämnda ekonomiska skada. Arbetsgivaren kunde drabbasnyss t.ex. av
höga ersättningskrav från tredje han avtal hade förbunditman, om genom
sig utföra viss prestation före vissatt tidpunkt. Väsentligare ansågsen en
förmodligen arbetsgivaren i praktiken inte hade någonatt möjlighetvara

få sin skada arbetstagarna,att i allmänhet inteersatt hade såav storasom
tillgångar, särskilt de i detta fall inte hade fått någon lön för den tidsom

arbeta.de hade Enligtvägrat 1972 års skadeståndslagatt arbetstagaär

25 Jämför Tore Sigeman, Prejudikatlära, 206s.26 Jämför AD 1983 123 angående ersättning för förlust fri till följdnr semesterresaav
arbetsgivaren hade ändrat förläggningen beviljadattav semester.av27 Jämför sou 1982:60 142.s.
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för-fel ellervållathan harför skadaansvarigdessutom genomsomren
arbetstagar-Skullesynnerliga skäl.finnsdetbarai tjänstensummelse om
för detriskenhade såledesarbetet,utföra atthaftha vägrarätt attattna
ökat.kundeinteskadaekonomisk ersättasuppkommaskulle somen

stridsåtgärder.på fråganockså inneArbetsdomstolen sagt omvar som
stridsmedel Strejkenfrämstaarbetstagarsidans ärförkarakteristiskaDet

förbjudetdetfredsplikt råderdåtidUnder den ärläggs ned.arbetetatt
arbevilketgällertvistpåtryckning iförstrejka t.ex.utövaatt somatt en
regelkollektivavtal. Enutföra enligtskyldigarbetstagare är attte ensom

arbets-på initiativkanskeenskilde arbetstagarendentillät att, av ensom
in-arbetstagare,hundratals andramedoch tillsammanstagarorganisation

inneburitonekligen haskulletolkningstvistiarbetsprestationställa sin en
sådandrameduppkommit problem gränsenhadedet motatt ar-enatt

stridsåtgärdzgotillåteninnebärbetsinställelse ensom

principenSchmidt harFolketilläggashärkan menat attDet att om ar-
förhåldetochgammalttolkningsföreträde harbetsgivarens attursprung

på intres-främst berorinnebördlevandeharprincipen alltjämtlandet att
orderberättigade idetunderordnade diskuterardenundvika enattset att

pånedbrytandeverkardiskussionersådanaeftersomutförs,deninnan

disciplinen.29

Åtminstone arbetsgivadetalltså varitläget1930-talet hadeända sedan att
tillämpningen lagtolkningen ochbestämmaprincip kunnati över avren

tvistentill dessbetalningstvisterarbetsskyldighets- ochavtal ioch att
medförknippademellertidbestämmanderättlösts. Denna temporära var

arbetsgivaförskadeståndsansvarstriktochprincip obegränsati rentett
tillämpningoriktiggenomdrivithadesig hanvisadedet att avenren, om

hadeskadaekonomiskallarbetsgivaren fickavtal;lag eller ersätta som
på såret iplåsterhandlandet och dessutomföljduppkommit till ettsomav

skadestånd.allmäntfall betalaförekommande även

28 1962236 ADochFredspliktsinstrument,Håkan Göransson,Jämför nrs.
29 FackligVictorin iockså AndersjämförTjänsteavtalet, 171,Schmidt,Folke ar-s.

172.betsrätt, s.
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9.2.3. påLagstiftningen 1970-talet

iFörst början 1970-talet började allmänt tala arbetsgivaattav man om
tolkningsföreträdd i beta1ningstvister.30arbetsskyldighets- ochrens

Från arbetstagarhåll fördes det fram krav på det skulle ske ändringatt en
rättsläget. Saken också år 1971 i direktiven till den förstatogsav upp

arbetsrättskommittén.

Den 1 januari 1974 trädde flertal ändringar i arbetarskyddslagenett i
kraft. Det infördes då möjlighet för skyddsombud avbryta arbete iatten
farofyllda situationer i avvaktan yrkesinspektionens ställningstagande.
Skyddsombudet fick alltså slags tolkningsföreträde i dessa fall iett väntan
på Ävenopartisk instans kunde ställning till frågan.att taen ettom
skyddsombud uppenbart skulle missbruka denna s.k. stoppningsrätt,
kunde arbetsgivaren inte få därav föranledd skada skyddsombuersatt av

ellerdet den organisation hade ombudet; den enda påföljdutsettsom som
borde förekomma i detta fall enligt vad departementschefen anfördevar,
i förarbetena, fackföreningen uppdraget.fråntog skyddsombudetatt

En nyhet det i arbetarskyddslagen infördesatt regelannan var atten om
skyddsombudet skulle få erforderlig ledighet med lön för fullgöra sinaatt

Ävenuppgifter. här avsikten enligt förarbetsuttalanden tillskapavar att
slags tolkningsföreträde för skyddsombudet i detett skyddsombudetatt

skulle kunna utföra skyddsarbete såväl i akuta risksituationer be-som
träffande den kontinuerliga bevakningen arbetsplatsförhållandena -iav
den omfattning han ansåg rimlig drabbas ekonomisk för-utansom att av
lust.34

Ytterligare nyhet skyddsombudets anställningsskyddatt förstärk-en var
Ett skyddsombud påstod hantes. grund sitt uppdrag hadeattsom av

eller fått försämrade förhållandensagts fick stå kvar irättupp att an-
ställningen under oförändrade förhållanden till dess frågan hade slutatt
ligt Också i detta fallprövats. fick skyddsombudet alltså slags tolk-ett
ningsföreträde, liknade det tolkningsföreträde i och medsom attsom an-

30 Se Ronnie Eklund, 33 § medbestämmandelagen, 71 med nots.31 Se 1971:155 LO-ordföranden Arne Geijert.ex. mot. mfl.av
32 Se sou 1975:1 92.s.
33 Se 1973:130 159.prop. s.
34 Se 1973:130 159prop. s.
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införasskulle kommanågotträdde i kraftställningsskyddslagen attsenare
generellt.

exempletförstaarbetarskyddslagen detändringarna iredovisade ärDe nu
tolkningsföreträdepå detändrahar försöktpålagstiftningeni attatt man

traditionellt har haft.arbetsgivarensom

innehål-ikraft. lagenDenförtroendemannalagenträddejuli 1974lDen
tolkningsföreträde för arbetstagaror-bestämmelseuttryckligler omen

§.36 organibeträffandegäller detTolkningsföreträdet9 närganisation
tillämpningentvistkommitharförtroendemansationens avomupp en
kollektivavtalademotsvarandeellerbestämmelser i lagenangivnavissa

arbetstagarsidans meninginnebärTolkningsföreträdetbestämmelser. att
har alltsåArbetsgivarenslutligttvisten hartill dessgälla prövats.skall att

gjordebestämmelserinfördes i lagenprocessbördan. Detockså även som
tolkningsföreträavgörande bl.a.rättsligtfå snabbtmöjligt närdet ettatt

kollektivavtal harellerlagen,mål tillämpninghadede utövats; somavom
arbetsdomstoskyndsamt, ochhandläggasskalllagbestämmelsema,ersatt

förordnandeinterimistisktmeddelasärskild regelenligtlen kan etten
tolk-§, dock12tolkningsföreträde harhinder utövats attattutan av

undanröjasinte börförarbetsuttalandenenligtningsföreträdet ettgenom
mening framstårorganisationensdåbeslutinterimistiskt änannat som

ogrundad.37klart

gällertolkningsföreträdetförtroendemarmalagenbestämmelser iDe som
vissa rättigheförtroendemannenenskilde fackligedenförsta handiger

fackliga verk-skydda denregelsystemetavsikten med är attäventer, om
gäll-till skillnad från vadskalltolkningsföreträdetMensamheten. som

arbets-den lokalaarbetarskyddslageniändringarnaenligt utövasde av
och inte dennågot har avtalats,intetagarorganisationen, annat av en-om

materiså bärare deförtroendemarmenfacklige ärskilde sägaatt avsom
rättigheterna.ella

kollektivavtals-exemplet på dendet förstaFörtroendemannalagen är att
lagstiftning tillagtsarbetstagarorganisationen har rättbärande engenom

tillkommer enskild.rättighetervilkabestämma övertemporärtatt ensom

35 nedan.anställningsskyddslagen; häromJämför 34 § merase
12.4.5.vidare avsnittSe

37 229.1974:88 225 ochSe s.prop.
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Den 1 januari 1975 trädde studieledighetslagen i kraft. Också den lagen
innehåller uttryckliga bestämmelser tolkningsföreträde för kollektiv-om
avtalsbärande arbetstagarorganisationer 11-12 §§. Lagen enskildager
arbetstagare till ledighet för utbildning, arbetstagarenrätt äroavsett om
medlem någoni arbetstagarorganisation. Tolkningsföreträdet gäller när

beträffande någondet organiserad eller oorganiserad arbetstagare som
inomarbetar organisationens kollektivavtalsområde har kommit upp en

tillämpningentvist vissa angivna bestämmelser i lagen eller motom av
kollektivavtaladesvarande bestämmelser. Tolkningsföreträdet innebär på

motsvarande enligt förtroendemarmalagen den kollektivav-sätt attsom
talsbärande arbetstagarorganisationens mening skall gälla till dess att

slutligttvisten har och arbetsgivaren alltså har processbördan.prövats att
Även i studieledighetslagen infördes det särskild regel domstolatten om
kan meddela interimistiskt förordnande hinder tolkningsföreutan attav
träde har 15 § 2 dockst., tolkningsföreträdetutövats härävenatt en-
ligt förarbetsuttalanden inte bör undanröjas interimistiskt be-ettgenom

ogrundad.33slut då organisationens mening framstår klartänannat som

Tolkningsföreträdet enligt studieledighetslagen går längre tolknings-än
företrädet enligt förtroendemannalagen i det den kollektivavtalsbäranatt
de arbetstagarorganisationen har bestämmarätt temporärtgetts atten

vilka rättigheter tillkommer andra enskilda organisationensöver änsom
förtroendemän. kollektivavtalsbärandeDen arbetstagarorganisatioegna

kan bestämma tolkningen reglerna inte baratemporärt be-övernen av
träffande sina medlemmar också beträffande oorganiseradeutanegna ar-
betstagare tilloch och med beträffande arbetstagare i någonmedärsom
kollektivavtalslös organisation. Eftersom det kan finnas flera kollektivav-
talsbärande arbetstagarorganisationer, avtalsområden överlapparvars va
randra, finns det i lagen också regler vad skall gälla dessaom som om
organisationer inte kan i tolkningstvisten 12 §. Har organisationenas en

80 alla kollektivavtalsbundna arbetstagareöver arbetsplatprocent av
inom den berörda kategorin, bestämmer den organisationen Isen ensam.

fall återgår tolkningsföreträdet till arbetsgivaren. Dessa sist nämndaannat
regler går alltså så långt kollektivavtalsbärande arbetstagar-attsom ge en
organisation bestämma hur lagenrätt eller avvitemporärt överatt ett

organisation39kande kollektivavtal kan ha slutits skallsom av en annan

38 Se 1974:148 110 och 116.prop. s.
39 Jämför dock AD 1985 90.nr
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organisations medlem-kollektivavtalsbärandebeträffandetolkas en annan

mar.

arbetsrättskommitténs betänkande Demoår 1975 avlämnadesbörjanI av
processbör-på SOU 1975:1. Kommittén föreslogarbetsplatsenkrati att

kollektivavtalsarbetsgivarsidan i tvisterskulle förasdan över ettom
fördelning. Arbetsgivarensledning ellerinnebörd vad arbetets meavser

rättslig prövning, arbetsgivarsidanskulle gälla i avvaktan påning men
tidsfrister påkalla tvisteförhandling och väcka talaninom vissahade att

arbetsgivaren fristema, skulle han bun-arbetsdomstolen; försattevid vara
hade gjort gällande. Regelntolkning arbetstagarpartenden den somav

arbetsskyldigheten.första sikte på tvisteri handtog om

framstod i jämförelse med de tolknings-Arbetsrättskommitténs förslag
redan hade införts i förtroendemannalagen ochföreträdesregler stusom

inte särskilt långtgående; processbördan kastadesdieledighetslagen som
tolkningsförearbetstagarsidan fick inte någotvisserligen egetom, men

skulle gälla under tvistetiden. Flera ledamöträde för vadavgöraatt som
sig också ville längre i fråga tolk-i kommittén reserverade ochter om

ningsföreträdefio Också vid remissbehandlingen förslaget framställdesav
både gick längre hadefrån arbetstagarhåll krav på regler ochdet ettsom

tillämpningsområde. arbetstagarorganisationema sågvidsträckt enmera
betydelsefullt i lagstiftningreform detta område mycket ledettsom en

arbetsgivareskulle bidra till bättre balans mellan och arbetstagaensom
bedömningfdepartementschefen anslöt sig helt till denna Ioch prore,

med förslag till medbestämmandelagen föreslogs tolknings-positionen
företrädesregler gick längre och hade vidare tillämpningsområdeettsom

arbetsrättskommittén hade föreslagit; de reglerden regelän nyasom som
remissbehandlades inte.utarbetades

Reglerna tolkningsföreträde i medbestämmandelagen 33-37 §§,om
skall behandlas innebär den kollektivavtalsbärannärmare, attstraxtsom

arbetstagarorganisationen har fåttde tolknings-rätt utövaatt attgenom
skall gälla tvistetidenföreträde bestämma vad under och attsom process-

lagts på arbetsgivarsidan i frågabördan har om

40 Se SOU 1975:1 917 925 ff. jämför 197576:l05och och Bilaga ls. prop. s.
251.

41 Se 197576:105 Bilaga 1 254.prop. s.
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a rättstvist kollektivavtalsföreskrifter medbestämmanderätt förom om
arbetstagarsidan och beslut har fattats med stöd sådana föresom av
skrifter 33 §,

b rättstvist kollektivavtalad påföljd för arbetstagare har begåttom som
avtalsbrott 33 §, och

c rättstvist arbetstagares arbetsskyldighet enligt avtal 34 §.om

Beträffande rättstvist lön eller ersättning till arbetstagare kanom arman
arbetsgivaren fortfarande bestämma vad skall gälla under tvistetiden,som
dvs. han kan inställningen hos arbetstagaren ochoavsett dennes organisa
tion låta bli betala Omtvistad lön elleratt ersättning.ut Men det harannan
i medbestämmandelagen förts in regel kastar processbördanen som om

det har kommitnär rättstvist mellan arbetsgivaren och kollek-upp en en
tivavtalsbärande arbetstagarorganisation 35 §. Arbetsgivaren måste i
sådant fall inom vissa tidsfrister initiativ till tvisteförhandling ochta rät
tegång, och låter han bli det, blir hangöra i princip skyldigatt betala iatt
enlighet med arbetstagarorganisationens Ävenmening i tvisten. denna re
gel, arbetstagarorganisationen möjlighet kastasom ger atten om process-
bördan, brukar kallas för regel tolkningsföreträde.en om

Liksom i fråga förtroendemannalagen och studieledighetslagen detom är
bara kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer har tolknings-som
företräde. De tolkningsföreträdesregler gäller enskilds rättighetersom
går dock inte lika långt enligt studieledighetslagen. Tolkningsföresom
trädet enligt medbestämmandelagen gäller nämligen i princip bara beträf
fande den kollektivavtalsbärande medlemmar.organisationens egna
Möjligen får här undantaggöra för kollektivavtalad disciplinpåettman
följd avseende arbetstagare medlem organisationen.inte iären som
Den enskilde arbetstagaren har inte tolkningsföreträdesreglemagenom
tillerkänts någon i enligheträtt med vad gäller vidatt- civilrättsligasom
avtal i allmänhet förfoga sinöver avtalsprestation, utföra arbeegen att
te.

42 Jämför 1985AD 90 vid på kollektivavtal grundat anspråkett ersättningnr
förutsätter tolkningsföreuädesreglema det den arbetstagarorganisationäratt somhar slutit avtalet framför kravet och, beträffande icke medlemmars möjlighetsom

arbetsvägra i enlighet medatt tolkningsföreträde,utövat 197576:105ett prop.
Bilaga 1 256.s.

43 Jämför dock 1975f6:105 Bilaga 1 268, där det talas denprop. allmännas. om
begränsning följer till inflytanderätten sträcker sig enbartsom att till frågorav somorganisationensrör medlemmar.egna
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be-harförpliktadedeni allmänhethartidigareSom parten,nämnts som
förfogarfaktiskthani krafttvistetidenunderstämmanderätt rentattav

rättsligavid dendetstriktprestation,sin rentettöver ansvar, omegen
ståndpunkt; hanoriktiggenomdrivithan harvisar sigprövningen att en

felaktigahansskadaekonomiskaall denförfår ersätta sommotparten
kollektiv-denarbetstagarsidanförorsakat. Närtillämpning har genom

tolkningsföreträdetillagtshararbetstagarorganisationenavtalsbärande
medbestämmandestudieledighetslagen ochförtroendemarmalagen,enligt

striktsvarandehäremotemellertid inte ålagtssidan rentlagen, denhar ett
arbets-till följdlidakanarbetsgivarenskadadenför attavsomansvar

Arbetstagarorganigällande.blirtolkningoriktigatagarorganisationens
organisationen harprincip baraskada isådan närförfårsationen svara

uppenbarligenellerinsettorganisationen hartro,ond dvs.varit i om
13 §ochförtroendemannalagen§ 210felaktigheteninsetthaborde st.

stycketi 57 § förstauttrycksdetstudieledighetslagen eller,2 st. som
ståndpunkt isinfog försaknatorganisationen harmedbestämmandelagen,

någrariktaframgångheller medprincip intekan iArbetsgivarentvisten.
följthararbetstagareåterbetalningskadestånd elleranspråk mot som

alltsåLagstiftarentolkningsföreträde.arbetstagarorganisations synesen
ekonokan blilagreglemanämndadeeffektengodtagitha att enatt av
arbets-arbetsgivarenuppkommit förharmisk skada avgenom ensom

inte blirtillämpningoriktigföranleddtagarorganisationen ersatt.

förtroendemannalatolkningsföreträde ireglernabetonasDet bör att om
detbara gällermedbeståmmandelagenoch närstudieledighetslagengen,

arbetsgiarbetstagarorganisation. Enkollektivavtalsbärandenågonfinns
vara44 kollek-någotbundenbrukarinte hellerochinte är avvare som

reglerna.alltså intetivavtal berörs av

detjanuari 1977 harkraft den 1imedbestämmandelagen träddeSedan
motsvarandereglerarbetsrättsliga sättnågrainte införts gersomnya

såledesDetarbetstagarorganisationer. ärtolkningsföreträde t.ex. ar-
semesterledigförläggningenensidigt bestämmerbetsgivaren avomsom

harsemesterlagen. Det10 § 4inte kan kommahet, överens st.om man
få bestämmaskall självenskilde arbetstagarenföreslagits dendock omatt

44 och ll-förtroendemannalagen§ 2medbestämmandelagen, 1Se 5 § 2 st.st
studieledighetslagen.12 §§
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ut.45vilket år sparad semestervecka skall Vid tillämpningentasen av
andra ledighetslagar studieledighetslagen eller vid tillämpningenän av
jämställdhetslagen har arbetstagarorganisationema inte heller tillagts nå-

tolkningsföreträde. Ledighetslagama nyligenhar övergot sär-setts av en
skild utredning, den utredningen har inte funnit anledningsagtmen som

några genomgripande förändringar reglerna tolk-övervägaatt av om
studieledighetslagen45ningsföreträde i

Som har framgått redan det anförda kan frågan vad skall gällaav om som
till dess tvist har avgjorts behandlas rättsligt på olika Trotsatt sätt. atten
de redovisade reglerna i arbetarskyddslagen, förtroendemannalagen, stu
dieledighetslagen och medbestärnrnandelagen jämte reglerna i anställ

ningsskyddslagen och arbetsmiljölagen, kommer berörasstraxt attsom
kom till under bara några år under mitten 1970-talet, skiljer sig deav
rättsliga lösningarna ganska väsentligt. Det dock givetvis i viss månär
olika materiella regler tolkningsföreträdesreglema i de skilda lagar-som

Reglerna i arbetarskyddslagen, förtroendemannalagen, studiena avser.
ledighetslagen 1974och års anställningsskyddslag granskades för övrigt
inte lagrådet.av

Det för tolkningsföreträdesreglemaär i förtroendemangemensamtsom
nalagen, studieledighetslagen och medbestämmandelagen det inte iär att
sig den direkt berättigad enligt deär materiellaär rättsreglemasom som
förfogar tolkningsföreträdet. Detta i ställetöver kollektivav-utövas av en
talsbärande arbetstagarorganisation efter organisationens bedörrmingegen

såsomtvisten. Det lagreglerna uppbyggda, organisationensär, ärav me
ning blir gällande under tvistetiden och inte den mening densom som en-
skilde rättighetsinnehavaren företräder. harDetta bl.a. praktisk bak-en

Omgrund. varje varje enskild rättighetsinnehavare hos arbetsgivareen
hade tolkningsföreträde, kunde det lätt uppkomma orimliga situaett eget
tioner där arbetsgivaren skyldig följa flera oförenliga tolknings-attvore
företräden. Den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen har
också behörig för sina medlemmar, och gällersetts representantsom en
tolkningstvisten kollektivavtal, kan organisationen många gånger ingåett

för sina medlemmar bindande s.k. tolkningsöverenskommelse meden ar-
betsgivarsidan.

45 Se sou 1992:27.
46 Se sou 1994:41 184.s.

-
--
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liknande verkanmed9.2.4. Andra lagregler

granskasmedbestämmandelagentolkningsföreträdesreglema i när-Innan
arbetsrättsliganågra andraanledning först pekafinns det attmare,

olikatolkningsföreträde vidlegaltverka slagsregler kan ettsomsom
arbetsrättsligaregler i denexempelvis vissatvistesituationer. Det finns

rättighets-enskilde arbetstagarenkan denlagstiftningen sägas somgesom
skullehan intebestämmanderätt vid tvistslagsinnehavare ett annarssom

haft.ha

enligt anställnings-enskilde arbetstagarenhar denSom redan antytts
uppsägning gil-tvistvidslags bestämmanderättskyddslagen ärett om en

arbetstagaren lag-kommit sådan tvist, harhartig. Så detsnart enupp en
med lön till dess tvisten hari anställningenfå kvarstadgad rätt attatt

domstolfå interimistiskt beslutArbetsgivaren kan docklösts. ett omav
ogiltigförklaring skall hand-målanställningen skall upphöra, ochatt om

harfortfarande arbetstagarenemellertidläggas skyndsamt. Det är som
domstol. Vid tvistmåste tvisten införoch draprocessbördan ettomsom

tolkningsföreträarbetsgivaren har kvardet däremotavskedande är som
Men arbetstagaren,anställningen då upphördet i och med genast.att som

få in-möjlighetprocessbördan, har å andra sidanockså här har ettatten
bestå.47skalldomstol anställningenterimistiskt beslut attav om

juli 1978 ochträdde i kraft den larbetsmiljölagen,I ersattesom ar-som
flerinstanssystem för be-tillskapats slagsbetarskyddslagen, har det attett

alltförtvistar detgälla under den tidvad skall ärstämma ommansom
arbetefinnervisst arbete. Om arbetstagarefarligt utföra att ettatt ett en

fara för liv eller hälsa, skall hanomedelbar och allvarliginnebär snarast
behöver inteskyddsombudet. Arbetstagarenarbetsgivaren ochunderrätta

besked arbetet skall fortsätta, ochfarliga arbetet i påutföra det väntan om
följdför skada uppstår tillersättningsskyldighethan också fri frånär som

§ 2denna tid. 3 kap. 4 st.låter bli utföra arbetet underhan attattav
skyddsombudet, inte får hind-arbetarskyddslagen kanLiksom enligt som

vissa förut6 10 §, i sin underfullgöra sina uppgifter kap. turattras
i avvaktan på yrkesinarbetet skall avbrytassättningar bestämma attatt

47 34-35 43 §§ anställningsskyddslagen, avsnittSe dessa regler, finns i ochom som
Se vidare 1984 där arbetsdomstolen21. i det första delbetänkandet. AD görnr

§tolkningsföreträde och reglerna i 34 anställjämförelse mellan reglernaen om
ningsskyddslagen.

-

-

-

-
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går frånställning i frågan, skyddsombudet frispektionen och äventar er-
till sina åtgärder 6 kap. §.sättningsskyldighet för skada följd 7 Deav

innebär skyddsombudet har drabbasregler rätt att, utan attattsom av
förlust, bedriva i omfattning rim-ekonomisk skyddsarbete den han anser

arbetarskyddslagenflslig har överförts från

Även 41 § första medbestämmandelagenreglerna i stycket första punkten
stridsåtgärd24 § lagen offentlig anställning, innebäroch attom som en

tvistigtinte får vidtas det stridsåtgärden tillåten, dvs.är är närom om
angripna s.k. fredspliktsinvändning, kanden görparten etten ses som

Ävenslags bestämmanderätt vid tvist. här har arbetsdomstolen, på med

bestämmandelagens område, sig i utsträckning kunna snabbtansett stor
lovlighet.49interimistiskt beslut stridsåtgärdensmeddela ett om

Reglerna i 21 § medbestämmandelagen tystnadsplikt ocksåkan sägasom
innebära slags bestämmanderätt vid tvist. Kan inte vilkenett man enas om
tystnadsplikt skall gälla, har den begär tystnadsplikt tolk-partsom som
ningsföreträde; den tystnadsplikt han skall i princip gälla tillkräversom

tvisten har avgjorts. den kräver tystnadspliktdess Men haratt part som
också inomprocessbördan. Han måste viss tid väcka talan vid domstol om
tystnadsplikten, och han inte detta, förfaller hans bestämmanderätt.gör

tankegångar lettDe har till det i den arbetsrättsliga lagstiftningenattsom
införts särskilda förändrarhar lagregler innebörden det tolk-som av

ningsföreträde skulle ha tillkommit förpliktad partsom annars en synes
inte ha några betydande spår i lagstiftningen på andra områden.satt mera

någraDet verkar det inte finns direkt motsvarande regler inomsom om
ellerhyresrätten konsumenträtten, där den generelltt.ex. sett svagare

hyresgästen respektive konsumenten lagstiftning har fåttparten genom
förstärkt ställning i förhållande till sin hyresvärden respek-motparten

tive näringsidkaren. Här kan dock hyresgäst vid vissanämnas att en
tvister med hyresvärden kan deponera omtvistat hyresbelopp hos läns-ett
styrelsen och därmed undvika hyresrätten förverkas på grundatt ute-av

hyresbeta1ning.50bliven eller försenad Reglerna torde innebära idetatt
praktiken blir hyresvärden får processbördan och i allmänhetsom som

initiativ till rättegång för få det deponerade beloppet. Här kantar att ut

48 Se 197677:149 333prop. s.
Se 751 i det första delbetänkandet.närmare s.

50 12 kap. 21 § jordabalken.

-
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slutligen det, enligt lagen 1927:56 nedsättningnämnas att om av pengar
hos myndighet, finns generell möjlighet för den betalnings-ären som
skyldig vissaunder förutsättningar ned hos länsstyrelsättaatt pengarna

det tvistigt flera berättigad tillnär är ärt.ex.sen, vem av personer som
betalningen.

Hur utländska rättsordningar hanterar frågan tolkningsföreträdeom
inom arbetsrätten behandlas i 9.6.avsnitt nedan.

9.3. Tolkningsföreträdesreglerna i
medbestämmandelagen

9.3.1. Tvister arbetsskyldighetom

9.3.1.1. Inledning

I 34 § medbestämrnandelagen finns det bestämmelser tolkningsföreom
träde för kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer i tvister mellan
arbetsgivaren och organisationen medlems arbetsskyldighet enligtom en
avtal. Man kan bestämmelserna indirekt befäster den grundsatssäga att

arbetsgivarens tolkningsföreträde i arbetsskyldighetstvisterom som ar-
179.51betsdomstolen lade fast i rättsfallet AD 1934 Bestämmelsernanr

förutsätter nämligen arbetstagaren har lydnadsplikt arbetsgivanäratt en
beordrar honom utföra arbete och denna lydnadsplikt gälleratt ett attren

arbetsgivarens order skulleäven grunda sig på felaktig avtalstolk-om en
ning. visstI hänseende har denna lydnadsplikt för arbetstagaren tillett

lagfästs.52och med

De tidigare beskrivna undantagen från lydnadsplikten beträffande arbete

farligt, lagstridigt eller omoraliskt gäller iär princip alltjämt. Ar-som
betstagarna i regel inte heller ha någon lydnadsplikt gentemotanses ar-
betsgivaren, de i stället deltar i stridsåtgärd har anordnatsom en som
eller föranletts kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation; deav en

51 Se avsnitt 9.2.2. ovan.
52 Se 34§ 2 st.

-

-

-
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organisationen.53 intebehöver vidareArbetstagarnalydadå i ställetskall
beträffandei ondarbetsgivarenarbeta,order ärlyda när tro ar-atten

verket inserarbetsgivaren i självaavtal,enligt dvs.betsskyldigheten när
han åt-ellerbeordrade arbetetdetkräva närharhan inte rätt att utatt

detta.ha insettbordeminstone

tvistkommerarbetstagarearbetsgivaren ochmellanOm det omupp enen
arbetsgivaren, medalltsåavtal, hararbetsskyldighet enligtarbetstagarens

Arbetsgitolkningsföreträde.alltjämtharundantagde nämnts,som nyss
arbetsgivaren avgjor-tidigarebeskrevstolkningsföreträde attsomvarens

hansinstans ochi förstadomarearbetsskyldighetentvister attde somom
Ärverkställas.54 imedlemarbetstagarenskulleomedelbartprivata dom

emellertidarbetstagarorganisation, kan hankollektivavtalsbärande nu-en
tolknings-arbetsgivarensöverprövningorganisationensbegära avmera

företräde.

utföraskyldigenligt avtalintemedlemmenorganisationen ärAnser attatt
uppfattning, hararbetsgivaren dennaorganisationenmeddelararbetet och

organisationen i dettaocharbetsgivarentvist mellankommitdet enupp
tolkningsföreträde enligtorganisationentvist haroch i dennahänseende,

begå avtals-dåMedlemmen kanmedbestämmandelagen.34 § utan att
mening i stället förfölja organisationensarbetsgivarenbrott gentemot
fritt välja hankunnatordearbetsgivaren. Arbetstagarenlyda omatt nu
torde inte fåarbetsgivaren, hanellerorganisationenvill lyda genom-men

tvisten.55 vidareArbetsgivaren tordemening itredje,driva någon egen
förmå arbetstagarenhan försökermedbestämmandelagen,bryta mot om

tolkningsföreträde.55organisationssininte följaatt

oin-emellertid intetolkningsföreträde gällerArbetstagarorganisationens
skälfinns synnerligameningenligt arbetsgivarensOm detskränkt. mot

53 skyldigheoch, beträffandepå 134och Erik Norman,Jämför 59 § l t.ex.st. s.
eventuellabeträffande arbetstagarnas148 ff.utföra skyddsarbete, samt,attten s.

härtill143 ff., jämförkonfliktdrabbat arbete,neutralitet beträffandetill s.k.rätt s.
375Nurnhauser-Henning, särskiltAnn s.

54 Tjänsteavtalet, 170.Schmidt,Se Folke s.
55 173.Glavå Dennis Töllborg,Jämför Mats s.
56 förtroendemannalagen,tolkningsföreträde enligt1988 94, rördeJämför AD nr som

174 ocksåFacklig arbetsrätt,Anders Victorin ioch not men prop.s. se
försöka nåframgår arbetsgivaren måste257, där det197576: 105 Bilaga 1 atts.

utnyttja undan-innan han kanmed arbetstagarsidanlösning i godofram till en
34§tagsregeln i 2 st.

-

-

-

-
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det omtvistade arbetet skjuts får han enligt 34 §att andra stycketupp,
medbestämmandelagen kräva arbetet utförs enligt hans mening i tvis-att

och arbetstagarna då skyldiga utföraten, är arbetet. Detta gäller dockatt
inte situationen sådan något de tidigareär beskrivna undantagenattom av
från lydnadsplikten tillämpligt t.ex. arbetsgivarenär i ond elleräratt tro

arbetet farligt, lagstridigt ellerär omoraliskt.att Arbetstagarna kan i
detta läge under alla förhållanden -i princip risk för påföljd såsomutan
skadestånd eller uppsägning arbetsvägra, de har sin organisationsom
godkännande 59 § 2 st.. Har arbetsgivaren i detta fall krävt arbeteut

fog det fanns synnerliga skäl, blir hanutan skadeståndsskyldigutan att
58 §.

Om arbetsgivaren kräver arbete organisationen har sittut trots att utövat
tolkningsföreträde, och arbetet också blir utfört, skall arbetsgivaren
omedelbart påkalla förhandling i tvisten och, tvisten inte kan lösasom
vid förhandlingen, väcka talan vid domstol inom tio dagar efter det att
förhandlingen har avslutats.

Arbetsgivaren kan givetvis orsakas kännbar skada arbete,etten om som
han enligt avtal har kräva interätt blir utfört på grundatt ut, attav ar-
betstagarna följer sin organisations tolkningsföreträde i arbetsskyldigen
hetstvist. Arbetsgivaren kan inte få skadestånd arbetstagarna, eftersomav
de har haft följa sin organisationsrätt tolkningsföreträde; deatt har hand-
lat rättsenligt. I många fall kan arbetsgivaren inte heller få sin skada er-

den organisation har tolkningsföreträdet.satt utövat Baraav som om 0r-
ganisationen har saknat fog för sin ståndpunkt i tvisten, kan arbetsgivaren
få skadestånd 57 § 1 st..

9.3.1.2. Tvist medlems arbetsskyldighet enligt avtalom

Inledning

För tolkningsföreträdesreglema i 34 § medbestämmandelagenatt skall
bli tillämpliga krävs det det har kommit tvist mellan arbetsgiatt upp en

och kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation vilkenvaren en om
arbetsskyldighet någon organisationens medlemmar har enligt avtal.av
Det alltså inte tillräckligtär det finns sådan tvist mellan arbetsgivaatt en

och enskild medlem.ren en

-

-

-

-
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Kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation

Det bara kollektivavtalsbärandeär arbetstagarorganisationersagtsom
har tolkningsföreträde beträffande sina medlemmars arbetsskyldighetsom

enligt avtal. Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen måste alltså
bundna kollektivavtal, dock tolkningsföreträdesregler-vara attav samma

gäller57.skall tillämpas kollektivavtal tillfälligtäven intenär Om detna
arbetstagarorganisation53,finns lokal det denna i första handären som

tolkningsföreträdet 36 §.utövar Den lokala organisationen kan alltså på
detta bestämma tolkningensätt kollektivavtaltemporärt över ettav som

träffat.59central arbetstagarorganisation, förbund, har Finnst.ex. etten
det inte någon lokal organisation, tillkommer tolkningsföreträdet den ar-

kollektivavtaletöobetstagarorganisation står ipartsom som

Har det påkallats central förhandling, det den centrala arbetstagaror-är
ganisationenöl tolkningsföreträdet 36 §.utövar Detta fårsom antas
innebära den centrala organisationen kan avstå från åberopa tolk-att att
ningsföreträde, varför det inte längre finns någon tvist arbetsskyldigom
heten, den lokala organisationenäven fortfarande skulle hävdaom en

mening arbetsgivaren och den centralaän organisationen. Detannan
sagda torde gälla tvisten grundar sig på inskränkningaräven i arbets-om
skyldigheten finns intagna i kollektivavtal den lokala organiettsom som

slutit.52sationen har Däremot torde kollektivavtalsbärande arbetstaen
garorganisation inte med giltig verkan kunna tolkningsföreträdeutöva
beträffande inskränkningar i arbetsskyldigheten finns intagna i ettsom
kollektivavtal organisation, inte eller under-är över-som en annan som
organisation träffat.63till den först nämnda organisationen, har

Medlem

Tvisten skall gälla arbetsskyldigheten för medlem i den kollektivavtalsbä
rande arbetstagarorganisationen. Skulle det någon gång komma upp en
tvist mellan arbetsgivaren och kollektivavtalsbärande arbetstagarorgaen

57 §5 2 avsnitt 11.5.st., se
58 6 § 2 första meningen, avsnitt 11.6.st. se
59 Jämför Kent Källström, 133s.
60 Se 197576:105 Bilaga 1 390 393.ochprop. s.
61 6 § 2 andra meningen, avsnitt 11.6.st. se
62 Jämför AD 1978 nr
63 Jämför 1985AD 90.nr

-
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någonarbetsskyldigheten förgällerkonkreta fallet barai detnisation som
inte ha tolk-organisationenorganisationen, tordemedlem iinte ärsom

tvisten.64 kollektiv-vanligtexempelvisDetningsföreträde i den är att ett
organisationenarbetsgivarenskyldighet förmed sigavtal för attgentemot

oorganiserade arbetstagabeträffandebestämmelseravtaletstillämpa även
re55, arbetsgivaren och organimellantvistdå kan det kommaoch upp en

förhindradarbetsgivareninnebärkollektivavtaletsationen är attattom
Enligt förar-oorganiserade arbetstagaren.arbete denvisstkräva ettut av

arbetstagarna ioorganiseradefall debetsuttalande borde dock i detta

mening ifölja dentillerkännasrättstillämpningen kunna rätt att ar-enen
kollektivavtalet.65arbetstagarsidan ibetsskyldighetstvist hävdassom av

i lagtexten,inte har något stödi förarbetena,tankegångDenna synessom
arbetsdomstolen.tillämpatsinte ha av

Rättstvist

kan lö-rättstvist, dvs. tvistfråga s.k.måste vidareDet en somvara om en
alternativet till dendärrättegång, ochrättslig i sista hand ipå väg, ensas

skadestånd ellerrättslig sanktion,avtaletuppfyllelsenomtvistade är enav
armat57; och inteskyldigheten arbetatvisten skall gälla justnågot att t.ex.

beordrat arbete.utför visstarbetstagarenlämpligheten ettattav

ofta kom-arbetsskyldighetenrättstvisterpraktiken torde sådana härI om
arbetsgimedbestämrnandeförhandlingar. Irmani samband medma upp

ellernågon medlems arbets-förändringviktigarebeslutar avom envaren
förhandlinginitiativskall hananställningsförhållanden, eget ta upp

föraorganisationenVid förhandlingen kanorganisationen ll §.med
ellerförflytta arbetstagarelämpliga isynpunkter på detfram att t.ex. en

arbetsledningsfråga organisahararbetstider, och i dennaförändra hans
ställetorganisationen kanske itolkningsföreträde.något Mentionen inte

gällande avtalinte enligtalternativt hävdar medlemmeneller äratt
arbets-på de tiderförflyttas eller arbetaskyldig låta sig attatt nya som

rättstvist arbets-kommitdå har dethar föreslagit, ochgivaren omupp en
organisationen.ochmellan arbetsgivarenskyldigheten

64 173.se Glavå Dennis Töllborg,Mats s.
65 Se 1977 49.ADt.ex. nr
66 jämför 494.256 ochSe 197576:105 Bilaga 1 s. s.prop.
67 Bilaga 253.197576:105 lProp. s.
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krävs emellertidDet inte arbetsgivaren och arbetstagarorganisationenatt
intagit skilda ståndpunkterhar vid förhandling. Det tillräckligtär atten

det har förekommit sådana kontakter mellan arbetsgivaren och organisa
tionen det har kunnat konstateras dessa har skilda meningar iatt att parter

medlem.53fråga arbetsskyldigheten för torde inteDet krävasom att ar-
betstagarorganisationen för fram någon rättslig grund för sin ståndpunkt,

ståndpunkten torde behöva på sådant arbetsgivarpar-sättettmen attanges
görs.69kan uppfatta det fråga rättslig invändningärten att om en som

Arbetstagarorganisationen kan föra fram sin invändning i fråga om ar-
betsskyldigheten till den arbetsledningen på arbetsgivarensutövarsom
vägnar.

kanDet här det i förarbetena till förtroendemannalagennämnas ochatt
studieledighetslagen framhålls det ligger i tolkningsföreträdetsatt natur

detta inte får begagnas förrän överläggningar däratt parterna genom
grunderna för sin uppfattning läggeroch fram departerna närmareanger

omständigheter de åberopar har försökt komma till medrättaattsom
den aktuella tillämpningsfrågan och det dessförinnan knappast kanatt sä

tvist.71ha uppkommitgas en

Arbetsskyldighet

Det måste fråga tvist arbetsskyldighet. kan,Man någotvara om en om
förenklat, tvisten skall gällasäga eller med vad medlemmennäratt var,

skyldig arbeta, inte hurär medlemmen skall utföra arbetet.att men

Arbetsskyldighetstvisten kan gälla frågor huruvida medlemmen ärsom
skyldig utföra arbete den vanliga verksamhets-att änorten arman
orten72, övertid73 nattetid74arbeta på eller eller arbeta med någotatt att

vad han vanligen har arbetatän med, dvs. han skyldigannat tålaär attom
0mplacering75.vissen

68 Se AD 1986 96 och 1988 81.nr nr
69 Jämför AD 1980 67.nr
70 SeAD1988nr81.
71 1974:148Se 1974:88 223 och 109.prop. s. s.
72 SeAD 199311: 151.
73 Se AD 1988 81.Lex. nr
74 Se AD 1979 66.Lex. nr
75 Jämför AD 1978 89.nr
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förpliktelser skyldigheten för arbetstagarenTvister andrarör än attsom
arbetstagarorganisationens tolk-utföra faller utanför reglernaarbete om

ningsföreträde, skyldighet vårda verktyg och maskiner,att attt.ex. vara
i övrigt, iaktta beträffanmed arbetsgivarens egendom tystnadaktsarn att

ställayrkeshemligheter, inte konkurrera med arbetsgivaren ellerde att att
förfogande uppfinningar arbetstagaren har gjorttill arbetsgivarens som

anställningen.iunder arbete

Enligt avtal

skall gälla medlems arbetsskyldighet enligt avtal. kanTvisten Det varaen
enligt kollektivavtalfråga såväl begränsningar i arbetsskyldighetenom

anställningsavtal.sådana begränsningar enligt enskild medlemssom en
för arbetsskyldigheten skall ha uppkommit iDet tvistär att ansesen om

organisationen gällande det finns avtals-princip tillräckligt göratt att en
enlig begränsning i medlemmens arbetsskyldighet, tillämplig i detärsom

fallet, arbetsgivaren intar ståndpunkt; krävsaktuella och detatt en annan
alltså faktiskt finns någon begränsning i arbetsskyldigheten iinte detatt
aktuellt hänseende.

bestämmelsen i 34 § medbestämmandelagenEnligt arbetsdomstolen bör

fall arbetsskyldighetenförstås så, den omfattar där bestämsävenatt av
vilarallmänna rättsgrundsatser anställningsavtal eller kollektivavtalsom

på, exempelvis normalt inte skyldiggrundsatsen arbetstagare är attatt en
hälsa.77 medlem ifara för liv eller Närutföra arbete innebär en ensom

arbetstagarorganisation till skillnad från arbetsgikollektivavtalsbärande

alltsåålagt arbete alltför farligt, kan medlemmenäratt ettvaren anser
rättstillämpning sig till sin organisamed denna välja han vill vändaom

tion eller till skyddsombudet. Såväl organisationen skyddsombudetsom
organisationen 34 §har arbetet, med stöd medbestäm-rätt att stoppa av

6 § arbetsmiljölagen.mandelagen och skyddsombudet med stöd kap. 7av
Skyddsombudets mening gäller dock till yrkesinspektionenbara dess att

frågan, vilket oftast kan ske inom några timmar, medanhar prövat orga
nisationens mening gäller princip yrkesinspektionensi oberoende av
bedömning ända till dess domstolen på arbetsgivarens begäran haratt

Över fårhunnit meddela interimistiskt beslut i frågan. huvudett taget

76 Se 197576:105 Bilaga 252.1prop. s.
77 Se 1986 96.AD nr

-

-

-
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sambandet mellan reglerna i arbetsmiljölagen och tolkningsföreträde iett
oklart.78de situationer där det omtvistade påståsarbetet farligtvara anses

Reglerna tolkningsföreträde gäller inte arbetsskyldigheten följerom om
författningsbestämmelse79direkt I 14 § lagen 1994:261t.ex.av en om

fullmaktsanställning finns det lagregler tjänstgöringsskyldighet i vissaom
fall.

Tolkningsföreträde deti tvist huvud finnsöver tagetom
till tolkningsföreträderätt

Är det tvistigt huruvida de grundläggande förutsättningarna för tolk-
ningsföreträde uppfyllda, arbetstagarorganisationenär ellert.ex. ärom
brukar bunden kollektivavtal eller den aktuelle arbetstagarenvara av om

medlem i organisationen,är torde arbetstagarorganisationen inte ha något
tolkningsföreträde i den tvisten. Detta kan också uttryckas så, arbetstaatt
garorganisationen inte torde ha något tolkningsföreträde i tvist deten om

tolkningsföreträdeÅohuvud finns tillöver rätttaget en

Arbetstagarorganisationen bevisbördantorde ha för det har uppkom-att
mit tvist medlems arbetsskyldighet enligt avtal och därmeden om att or-

gäller.31ganisationens tolkningsföreträde

När tiden kani tolkningsföreträde utövas

Det finns inte några regler arbetstagarorganisationennär skall sinom ge
avvikande mening arbetsskyldigheten till känna för arbetsgivarenom

tolkningsföreträde.och därmed begagna sig sitt Detta tordeav t.ex.
innebära inget hindrar arbetstagarorganisation, haratt deltagit ien som

medbestämmandeförhandling hävda omförhandladen utan att att en om-

78 Se också nedan angående regeln synnerliga skäl.om
79 Se 197576: 105 Bilaga 2 192 och jämför Erland Olauson, Medbestäm-prop. s.

mandelagen, 226, för det fallet arbetsskyldigheten skulle följa såväls. att anses av
lag det enskilda anställningsavtal, kan hämta sitt innehåll från lagen.som som

80 Se Reinhold Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, 104 med 11, jämför,och beträfnots.
fande 33 § medbestämmandelagen, 19757 6:105 Bilaga 387,l Olofprop. s.
Bergqvist Lars Lunning, 334 och Erland Olauson, Medbestärnmandes.
lagen, 211 beträffande förtroendemannalagen, 1974:88 223,samt,s. prop. s.
Lars Lunning, Facklig fortroendeman, 150, och Erland Olauson, Förtroendes.
mannalagen, 102.s.

81 Jämför AD 1977 187.Lex. nr
82 Se AD 1987 77 och jämför, beträffande förtroendemannalagen, 1974:88nr prop. s.

224 och, beträffande studieledighetslagen, 1974:148 109prop. s.
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mening iändraavtal, frånotillåten enligtskulleplacering attvara
åter-omplaceringgenomfördfåi praktikendärmedefterhand och atten

gå.83 falli vissauteslutasdet intearbetsdomstolen [k]anEnligt ettatt
på till-få inverkatolkningsföreträde böråberopandeomotiverat sent av

regelstycket, dvs. den§ andraundantagsregeln i 34lämpningen somav
tolkningsföregenombrytasynnerliga skälvidarbetsgivaren rätt attger

arbete.84och krävaträdet ut

tolkningsföreträdetVerkningarna9.3.1.3. av

direktalltså inträdertolkningsföreträde,Arbetstagarorganisationens som
hararbetsgivarenorganisationen ochmellandetlag såpå grund snartav

enligt avtal, innebärarbetsskyldighetmedlemstvistkommit attomupp en
slutligttvisten hartill dessi tvisten gäller prömeningorganisationens att
arbeta i denlåta blisåledesharmedlemmarnaberörda rättDe attattvats.

hävdartolkningsföreträdetarbetstagarorganisationmån den utövarsom
tolkningsföretordearbetsskyldighet. Däremotnågonfinnsdet inteatt

från ändå arbeta.medlemmarnahindraträdesreglema inte att

anställningsavtal ellersitt enskildabryterarbetstagareEn motmotsom
bli arbetalåtakollektivavtalet,gällandedet trots attattattt.ex. genom

skadestånd.bl.a. Endrabbasdet, kanskyldigvarithan har göraatt avav
kollektivavtalsbärande arbetstagaror-verkningarnaavseddade att enav

förskadeståndsansvardettolkningsföreträdeganisation ärutövar att av-
medlem-enskildafunnits faller bort. Deskulle hatalsbrott annarssom

brytanämligen intetolkningsföreträdetomfattas motansesavmarna som
arbets-kollektivavtalet detillämpligaanställningsavtal eller det närsina

drabbasdärmed intetolkningsföreträdet. De kanenlighet medivägrar av
dis-drabbasinte kunnatorde vidareavtalsbrott, och deskadestånd för av

uppsägninginte hellerprincip tordesin arbetsvägran. Iförciplinpåföljd
grund medlemmarnai fråga påkommaavskedande kunnaeller att ar-av

få tilläm-tolkningsföreträde. Här tordeenlighet medibetsvägrar ett man
strejkar inomarbetsvägrararbetstagarnanärsynsätt rasomsammapa

stridsåtgärd.35lovligför enmen

83 ochefter genomförda lokalaorganisationen förstdärJämför 1987 77,AD nr
hadeviss skiftgång redanmedbestämmandeförhandlingar och sedancentrala en

tolkningsföreträde.avtal och åberopadestredinförts hävdade dennaatt mot
84 1987 77.AD nr
85 delbetänkandet.349 i det förstaSe s.
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Som finnshar det förarbetsuttalanden tyderantytts att ut-ettovan som
tolkningsföreträde också kan få betydelse för arbetstagare inteövat som

organisationenmedlemmar i övrigt har tolkningsföreIär utövatett
inte i och för sig någraträde verkningar i fråga vad skallom som anses

omtvistadedet avtalets innebörd för framtiden. gällerDet irättavara
fördetta hänseende bara den aktuella tvisten.

förutsättning förEn tolkningsföreträdet skall få verkan arbets-äratt att
tagarorganisationen inte hävdar sin mening bättre såvetande; fal-ärmot

partema.37let, finns det i själva inte någonverket rättstvist mellan Det

torde till och med så det allmärma rättsgmndsatser följeratt attvara av
arbetsgivaren inte skyldig följa avtalstolkning arbetstagaror-är att en av

inse.83ganisationen oriktighet organisationen har insett eller bortvars

Om arbetsgivaren fog förhar det fråga misstag elleräratt anta att ettom
missförstånd organisationen för fram sin mening i arbetsskyldignärett

hetstvisten, torde arbetsgivaren inte genast behöva följa organisationens
mening.89

också principDet torde allmän arbetsgivare inte skyldigärattvara en en
följa arbetstagarorganisations beslut, han därigenom skulleatt en om

tvingas bryta lag eller på vissa villkor rättsliga förpliktelsermot mot mot
annan.9°

Tolkningsföreträdet för i praktiken med sig det blir arbetsgivarenatt som
måste dra tvisten inför domstol, han vill få arbetet utfört. Arbetsgivaom

har möjlighet vid domstol få interimistiskt beslut i arbetsskylatt ettren
dighetsfrågan, varvid de allmänna reglerna interimistiska beslut iom
15 kap. rättegångsbalken skall tillämpas 69 § medbestärmnandelagen.

interimistiskt domstolsbeslutEtt innebär medlemmarna skyldiärattsom
utföra arbetet, organisationens tolkningsföreträde. Detersätterattga

86 se l97576:105 Bilaga 256 jämför 494.1 ochprop. s. s.
87 Se AD 1986 96.nr
83 Se 197576:105 Bilaga 1 266 och jämför AD 1988 94, ävenprop. s. nr men se

Reinhold Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, 104 10,med not atts. som synes anse en
sådan regel ond inte tillämplig vid tolkningsföreträde enligt 34ärtroom

89 1991Jämför AD 21.nr
90 se 198990:157 12 och 197576:105 Bilaga 2651 jämförsamtprop. s. prop. s.

197576:lO5 Bilaga 2 191, där det uttalas offentlig arbetsgivare alltidattprop. s. en
måste kunna kräva arbete fullgörs i sådan utsträckning allmänhetens anspråkatt att

fungerandepå förvaltningsapparat tillgodoses i rimlig utsträckning.en

-

-

-
-

-
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enskildamöjligt förena beslut varigenom de arbets-torde inte att ettvara
vite.91 det-ålagts arbeta med Däremot bak-har att mottagarna synes

grund äldre rättspraxis inte finnas något formellt hinder mot attav
arbetstagarorganisationen vidålägga vite till det omtvistadeatt t.ex. attse
utförs.arbetet

inte något hindrar arbetstagarorganisationen avstår frånDet finns attsom
gällande tolkningsföreträdet och i stället själv väcker talan igöraatt ar-

beslut.93interimistisktbetsskyldighetstvisten och därvid begär Omett ar-
inte följer sådant interimistiskt beslut,betsgivaren torde det dock inteett

fråga allmänt skadestånd för underlåtenhet följakunna bli organiattom
Äventolkningsföreträde. fall skullesationens i detta domstolsbeslutet

alltså det tolkningsföreträde för arbetstagarorganisationenersätta som
påuppkommer direkt grund lag vid vissa tvister.av

gång skulle tvistOm det någon komma vad skallupp en om som vara
verkningarna arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde,harattav

ligga i tolkningsföreträdets organisationenstorde det det ärnatur att me
gäller.ning i tvistenden som

Frågan det förhållandet arbetstagarna följer sin organisationsattom
tolkningsföreträde och låter bli arbeta kan inverka på arbetstagarnasatt

till lön för den tid de har arbetat har inteinte arbetsdom-rätt prövats av
stolen.95

9.3.1.4. stridsåtgärdGränsen mot

vanligenEn strejk går på arbetstagare på föranledande sinut att av orga
nisation slutar utföra beordrat arbetsgivaren.arbete Om arbetsnedatt

ändamålläggelsen har till bl.a. påtryckning i tvist vadutövaatt en om
gällande kollektivavtals innebörd, den betraktaär rätta ärett attsom som

olovlig stridsåtgärd 41 § medbestämmandelagen.en

91 Jämför 1970 9 1960AD och NJA 63.nr s.
92 Se 1963 12,AD där sådant vite 100 000 kr har ålagts arbetstagar-ettnr om en

organisation i arbetsskyldighetstvist.en
93 Se Olof Bergqvist Lars Lunning, 331, och 1990 100.ADt.ex. s. nr
94 Jämför 197576:105 Bilaga l 388.prop. s.
95 Jämför 1979AD 164 och 165 1984 58 och 1987 58.samtm nr nr

-
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När kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation i tvisten t.ex.en om
vilken arbetsskyldighet åvilar arbetstagarna enligt kollektivavtaletsom

sitt tolkningsföreträde,utövar föranleder organisationen arbetstagarnaatt
lägger ned det omtvistade arbetet. Reglerna tolkningsföreträde bör,om
enligt förarbetena, kurma tjäna ändamålet stärka arbetstagarsidansatt
ställning i förhållande till arbetsgivaren och därmed både främja för-
handlingslösningar tolkningstvisternär uppkommer och bidra till att
dessa lösningar intressen.96tillgodoser arbetstagarinflytandets Syftet med
regelkonstruktionen och det tolkningsföreträde organisationen har ärsom
alltså påtryckningutöva arbetsgivaren i tvistatt avtalsmot rättaetten om
innebörd.

Lagstiftaren vid tillkomsten medbestämmandelagen medvetenvar av om
den införda regeln tolkningsföreträde måste föraatt med sig för-om en

skjutning i arbetsdomstolens dittillsvarande praxis vid tillämpningen av
fredspliktsreglema.97 Det åtgärd tillgör stridsåtgärd i all-ärsom en en
mänhet i vilket syfte åtgärden vidtas, och i 41 § medbestämmandelagen
räknas det vilka syften otillåtna fredspliktär råder. Mannärupp som
måste här, liksom eljest, skilja mellan vad bara oriktig, ellerärsom en
helt underlåten, avtalsuppfyllelse och vad stridsåtgärd i freds-ärsom en
pliktsreglemas uttaladez93mening. Departementschefen Om arbetsväg

har syfte tillämpningän arbetstagarsidansett annat attran vara en av
mening avtalets innebörd i vad gäller arbetsskyldigheten sådan,om som
kan det [...] liksom enligt gällande fråga olovligrätt stridnu vara om en
såtgärd. sägsz99På ställe i förarbetena Fattas beslutett annat utnyttom
jande tolkningsföreträdet arbetsvägran i enlighetär med detta beslutav en
inte stridsåtgärd i den mån det inte finns något lag- eller avtalsstridigten
syfte bakom beslutet eller arbetsvägran.

Syftet med tolkningsföreträdeutövat och arbetsvägranett i enligheten
därmed skall således för inte kunna betraktas stridsåtgärdatt som en vara
bara tillämpning den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisaen av
tionens mening avtalets innebörd i frågarätta arbetsskyldighetenom om

sådan. Organisationen torde inte få använda tolkningsföreträdet försom

96 Se 197576:105 Bilaga 1 269.prop. s.
97 Se 197576:105 Bilaga 1 257.prop. s.
98 Prop. 197576:105 Bilaga 1 257.s.
99 Prop. 197576:105 Bilaga 1 404.s.
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syftenloo, syftenovidkommanderenthaftorganisationenharochandra
skadeståndsskyldig redanorganisationenblirtolkningsföreträde,sittmed

medbestämmandelagenÅol§enligt 57

vidbaraframgår vidare detförarbetsuttalandena ärredovisadeAv de att
tolkningsföreutnyttjandebeslutenlighet medarbetsvägran i ett avomen

stridsåtgärd. Däremotskall betraktasåtgärden inteträde ensomsom
enskilrättslägetändring iinte någonmedbestämmandelagen närmedför

organisationssinutföra arbetearbetstagareda vägrar utanattgemensamt
arbetsskyldigalo får betraktasDetsig intedärför destöd att varaanser

stridsåtgärdfrågamån det kanovisst i vadnågot om ar-om envarasom
sedanarbetaorganisationsinföranledandepå vägrarbetstagarna attav

genombrutit tolk-skälsynnerliga haråberopandeunderarbetsgivaren av
enligt de reglerarbeteförsökt krävaningsföreträdet och straxtut som

frågakanantagits detsidanå andrabehandlas. Det harskall att omvara
syften åbe-ovidkommandearbetsgivare istridsåtgärdolovlig när enen

tolkningsföreträdet.1°3genombryterregler ochdessaropar

tolkningsföreträdet vidbrytakan igenomArbetsgivaren9.3.1.5.
skälsynnerliga

Inledning

fåstarka skäl förmycketarbetsgivaren harfinnas fall därkanDet att ett
avvaktasprövning inte kanrättsligoch därutförtomtvistat arbete utanen

arbetsgivaföralltsåbehövsDetskada uppkommer. ett utrymmeatt stor
hin-utförsarbetetfå påfordraangelägna fallsynnerligeni utanattattren

skyldighetarbetstagarnasmeningarråder deladedetder att ut-att omav
detta.1O4föra

skälsynnerligauppfattning finnsenligt arbetsgivarensdet attNär mot ett
tolkningsföreträdehinderarbetsgivarenfårarbete skjuts attutan avupp,

100 förhandlingsrätten,beträffande84 1091974:148 ochJämför samt, prop.s.prop.
350.l97576:105 231 ochBilaga 1 s.

101 337Fredspliktsinstrument,Håkan Göransson,jämförSe 1981 14 ochAD s.nr
102 jämför 1952404 och AD197576:105 Bilaga 1Se nrs.prop.
103 Fredsplikts-Göransson,72 Håkanjämför 19811987 och ADSe AD 77 samtnrnr

arbets-sagda till fall därvilja detdock begränsa338instrument, synessoms.
arbetsskyloriktig uppfattning iobjektivtgenomdrivagivaren försöker settatt en

dighetstvisten.
104 257.197576:105 Bilaga 1Se s.prop.

-
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har kräva arbetet utförs enligt hans mening i tvisten. Arbetstautövats att
då skyldiga utföra dock arbetstagarna fårarbetet,är vägraatt attgarna

arbeta arbetsgivarens mening i tvisten oriktig och arbetsgivarenäratt om
eller insetthar borde ha detta eller arbetet innebär fara för liv ellerom

hälsa eller därmed jämförligt hinder Om arbetet blir utfört, måstemöter.

arbetsgivaren omedelbart påkalla förhandling i tvisten och, tvistenom
inte kan lösas vid förhandlingen, väcka talan vid domstol. 34 § 2 och
3 st. Talan vid domstol skall väckas inom tio dagar efter för-det att
handlingen har avslutats. Finns det i kollektivavtal förhandlings-ett en
ordning föreskriver både lokal och central förhandling skall ägaattsom

gäller också arbetsgivaren skall påkalla den centrala förhandlingattrum,
inom tio dagar efter det lokala förhandlingenden har avslutats.atten

§.37 När tvisten har gjorts i godo, behöver arbetsgivaren inte på-upp
förhandlingkalla eller väcka talan.

Synnerliga skä

Med synnerliga skäl åsyftas fall vilkai det skulle säkerheten påäventyra
arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller jämförliga intressen om

Ävenarbetet inte blev utfört. situationer arbetsgivaren skulle kommanär
åsamkas betydande skada, inte står i rimligt förhållande tillatt en som ar-

betstagarnas intresse inte åläggas arbeta efter åtagande,änatt att annatav
till sådana undantagsfall.hör Ett sådant här undantagsfall kan dock inte

ha uppkommit med mindre arbetsgivaren har försökt nå framattanses
till lösning i godo med arbetstagarsidan. Det ankommer på arbetsgivaen

undantagssituati0n.1°5bedömningen det frågagöra ärattren om om en
offentlig arbetsgivare vidareEn måste alltid kunna kräva arbete full-att

i sådan utsträckning allmänhetens anspråk på fungerandegörs för-att en
utsträckningJOövaltningsapparat kan tillgodoses i rimlig

Undantagsregeln i 34 § andra stycket medbestämmandelagen har behand-
lats arbetsdomstolen i domar.treav

Av det första rättsfallet AD 1981 72 framgår arbetsgivaren inteattnr- -
har åberopa undantagsregeln till stöd för åläggarätt arbetstagareatt att

utföra skyddsarbete under lovlig strejk. Frågan det finnsatt en om en
skyldighet utföra sådant arbete ansågs fråga innebördenatt vara en om

105 Se 1975762105 Bilaga 257 och 3901prop. s.
106 Se 1975f76:105 Bilaga 191.2prop. s.
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enskildainte sådan frågaomfattningen strejkrätten ochoch ar-omav en
tolkningsföreträde syftarreglernaarbetsskyldighetbetstagares omsom
förarbetsuttalandet angå-berördabakgrund detpå. Det kan mot av nyss

framhållas rättsfallet gälldeförtjänaoffentliga arbetsgivareende attatt en
vaktaskulle fortsättaarbetsgivare som krävde arbetstagarnaprivat attatt

stridsrobl.a. stridsflygplan ochområde där det tillverkadesskyddatett
hemligt.förekom utvecklingsarbetebotar och där det ytterstsom var

arbetsgiva-1986 96 det ostridigträttsfallet- ADdet andraI attvarnr
undantagsregeln, och arbetsgivasynnerliga skäl enligtinte hade haftren

skadestånd till arbetstagarför-000 i allmäntdömdes betala 15 krattren
lagenliga anspråkarbetsgivaren åsidosatt förbundetsför hadebundet att

respekterades.arbetsskyldighetstvistenavdelnings] mening ipå [dessatt
överorganisation allmänt skadestånd för under-fick såledesHär att enen

respekterades.1O7inteorganisations tolkningsföreträde

vissatredje rättsfallet AD 1987 77Arbetsdomstolen gjorde i det nr
allmänna uttalanden:

medbestämmandelagen skall tilläm-[U]ndantagsrege1ni 34 § andra stycket
förarbetena och det ocksårestriktivt. finns klart stöd iFör detta ärpas

kompliceradevid tillämpningen detmotiverat behovet stadga avav av
Som nämndes kan risken förregelsystemet i denna del lagen. attav nyss

tillräckligt skäl förarbetsgivaren förorsakas betydande skada ettvara
arbetstagarsidans tolkningsföreträde. Enbartundantag från huvudregeln om

ekonomisk förlust dockomständigheten arbetsgivaren åsamkas kanden att
regelmässigt blirrimligen eller mindreinte räcka, redan därför dettaatt mer

enligt motiveninte blir utfört. måsteföljden arbete Det görasatt enav
och arbetsgivarens förlust måsteavvägning mellan de motstående intressena

i jämförelse med arbetstagarnassådan, den inte kan rimligattvara anses
produktionsbortfall ochfråga fortgåendeintresse i saken. När det är ett enom

förbli olöstblir betydelse först tvisten får underskada större omsom av
arbetsgivaren utnyttjartid, enligt domstolens mening krävaslängre bör att

jfrmöjligheter få tvisten löst åberopar undantagsregelnsina änatt snarare
fallet det arbetsgivaren begärda34 § tredje stycket i lagen för det att av

mening får det vid tillämpningblir utfört. Enligt domstolensarbetet av. åvila arbetsgivaren visa,58 § medbestämmandelagen i princip att attanses
funnits För åberopa undantagsregeln synnerliga skäl.det har fog att om

fallet fasta det fanns riskArbetsdomstolen i det aktuella atttog mera
arbetsgivaren inte skulleavtalade betydelse förför leveranseratt storav

produktionsbortfall och lagersituafullföljas det blevkunna än att ett att

107 Jämför 197576: 105 Bilaga 391, där det anförs talan allmäntdock 1 attprop. om
tolkningsföreträde föres denskadestånd for åsidosättande arbetstagarsidans avav

tolkningsforeträdet, skadestånd kanarbetstagarorganisation, och [att]utövarsom
tvisten berörda arbetstagarna.tilldömas den organisationen likaväl desom av

-
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tionen hos arbetsgivaren känslig. Domstolen vägde också in arbets-attvar
skyldighetstvisten hade kommit plötsligt och överraskande för arbets-upp
givaren och fann vid samlat ställningstagande omständigheterna inteett att
hade varit sådana arbetsgivaren hade saknat fog för åberopa undan-att att

anfördetagsregeln. Domstolen också det inte kunde uteslutas i vissaatt att
fall omotiverat åberopande tolkningsföreträde borde få inverkaett sent av

undantagsregelnlospå tillämpningen framgår vidareDet rättsfalletav av
åberopande undantagsregeln kan betrakta strids-att ett attav vara som en

åtgärd från arbetsgivarens sida, arbetsgivarens handlande har syfteettom
sträcker sig längre till tillämpning arbetsgivarens mening iänsom en av

sådan.1°9vad gäller arbetsskyldigheten som

Bevisbördan

torde arbetsgivarenDet har bevisbördan för han har krävtattvara som
enligtarbete undantagsregeln. Arbetsgivarens rättsliga ställningstagande

påbör klargöras tydligt för och arbetstagarpartensättett motparten,
torde inte skyldig sig efter arbetsgivarens åberopanderättaattvara av
undantagsregeln med mindre det kommer till klart uttryck detän att att

görsÅ 10sådant åberopande Om å andra sidan arbetstagarpartenär ett som
haft foghar för uppfatta vad har förekommit arbetsgivaatt attsom som
kräver arbete med stöd undantagsregeln., detta inte harut trots attren av

varit arbetsgivarens avsikt, kan arbetsgivaren drabbas påföljder förav
utfört.111åsidosättande tolkningsföreträdet, arbetet blirav om

Tvisten flera olika arbetenavser

kan förekommaDet uppkommen tvist flera olika arbeten,att en avser
det beträffande några arbeten, inte alla, kan finnas synnerligavarav men

skäl uppskov. framgårDet inte lagtexten huruvida arbetsgivaren imot av
sådant fall med stöd undantagsregeln får kräva allt omtvistat arbeteutav
eller bara sådant arbete beträffande vilket finnsdet synnerliga skäl mot
uppskov. Måhända det bäst med den restriktiva tillärnpstämmer överens
ning undantagsregeln arbetsdomstolen, med stöd förarbetena,av som av

108 Se ovan.
109 Se också ovan.
110 Jämför AD 1988 94, gällde tillämpningen motsvarande undantags-nr som av en

iregel förtroendemannalagen, och SOU 1975:1 331 med hänvisning till ADs.
1944 94.nr

111 Se 1986 96.AD nr

-
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måstehar anvisat arbetsgivaren begränsa sitt utkrävande tillatt att attanse
bara sådant arbete beträffande vilket det finns synnerliga skäl motavse

uppskov.

Verkan arbetsgivaren regelnanvänderattav om
synnerliga skäl

åberopandeVerkan arbetsgivaren kräver arbete under undan-att utav av
tagsregeln blir skyldiga utföraarbetstagarna arbetet enligtär att att ar-
betsgivarens mening i tvisten. Om arbetstagarna utföra arbetet,vägrar att
kan de drabbas sanktioner såsom uppsägning eller skadestånd för brottav

medbestämmandelagen varför begränsningen i 4 kap. § skadelmot
ståndslagen skadeståndsskyldighet till fallarbetstagares där det finnsav
synnerliga inteskäl torde direkt tillämplig.vara

Undantag arbetsgivaren ondinär är tro

Det sagda gäller dock, såsom framgår direkt lagtexten, inte utannu av
undantag. Arbetstagarna för skyldigadet första inte arbetaär att om ar-
betsgivarens mening i tvisten oriktig och arbetsgivaren har insett ellerär
i fall bort inse meninghans i tvisten oriktig. Det bör betonasvart att var

den goda eller onda hänför sig till själva arbetsskyldighetstvistenatt tron
tilloch inte frågan det finns synnerliga skäl det omtvistademot attom ar-

skjutsbetet Har arbetsgivaren i arbetsskyldighetstvisten åbe-ochrättupp.
han undantagsregeln, torde arbetstagarna i princip skyldiga attropar vara

utföra arbetet det skulle stå helt klart intedet finns synnerligaäven attom
skäl skjuta fråganarbetet. Beträffande det finns synnerlimot att upp om

12avgörande]skäl det arbetsgivarens uppfattning skall Enärga som vara
sak arbetsgivare ihar själva arbetsskyldigär även rättattannan en som

hetstvisten i rättspraxis har kunna åläggas skadestånd enligt 58 §ansetts
medbestämmandelagen han fog har krävt arbete enligt undan-utan utom
tagsregeln det funnits synnerligahar skäl.utan att

Undantag arbetet alltför farligt, lagstridigt ellernär är

omoraliskt

Det andra undantaget från arbetsskyldigheten gäller om arbetet innebär

fara för liv eller hälsa eller därmed jämförligt hinder möter. Med hin-

112 Se AD 1987 77.nr
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hälsaför liv ellermed farajämförligaenligt lagtextender är av-som
skullearbetetutkrävandetförarbetena,utläsassåvitt kan att avavses,

seder.113 från arbetstagarnasbefrielseDeneller godalagstrida mot
arbetstai frågakan kommaarbetsgivaren närlydnadsplikt gentemot som

föranlettsellerhar anordnatsstridsåtgärdideltar av ensomengarna
inte heller kunnaarbetstagarorganisation tordekollektivavtalsbärande

med stödarbetearbetsgivaren kräveråt sidan utsättas att avgenom
undantagsregeln.114

omarbetaför arbetstagarenregelnOrdalydelsen vägrarätt att attomav
jämförligt hindereller därmedeller hälsafara för livinnebärarbetet

undantagsregelnordalydelsenjämförelse medsärskilt itydermöter av
[...].uppfattningarbetsgivarensenligtFöreliggerarbetsgivarenför

farligt Menarbetetmåste såobjektivtdet ärattsett avatt osv.vara
fanns allmänansåg detdepartementschefenframgårförarbetena attatt en

bedömandeefter vägraenskilde arbetstagarenför den att ut-rätt att eget
eller hälsa och dennafarligt för livhan finnerföra arbete attvarasom

omständigheternatillmed hänsynpå arbetstagarenberoborderätt om
bedöm-försvarlig bedömning i saken,ha gjort ävenmåste sägas omen

riktig.115 inteobjektivt Detefterhandinte i ärkanskeningen settanses
farligt arbete i 34 §förvarit undantagetavsikten harantagligt attatt

eller ipåmedbestämrnandelagen skall tolkasstycket sättandra annat
sålundadepartementschefenvadvidsträcktfall inte mindre änvart an-

ocksåarbetsmiljölagenförarbetena tillallmänt.borde gälla Isåg attanges
kanfölja arbetstagarenrättsgrundsatser vägraallmännadet attattansesav

gälladettaför liv eller hälsa ochinnebär farautföra arbete att ansessom
riktig,objektivtefterhand framstårinte ibedömningen settäven somom

ha gjortomständigheterna måstemed hänsyn till sägasarbetstagarenom
saken.116bedömning iförsvarligen

omoralisktlagstridigt ellerbeträffande undantagen förHuruvida det

till omständigheternamed hänsynmed arbetstagarenräckerarbete att
eller det krävsbedömning i sakengjort försvarlighamåste sägas omen
får med hänsyneller omoralisktlagstridigtobjektivtarbetet ärsettatt

113 391.1975762105 Bilaga 1Se s.prop.
114 rättsfallet 1981 72.anförts beträffande ADSe vad nrovansom
115 197576:105 Bilaga 256.Se 1 s.prop.
116 Fredsplikts-Håkan Göransson,197677: 149 395 och jämför ocksåSe s.prop.

355.instrument, s.
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till lagtextens utformning och i avsaknad förarbetsuttalanden och rätts-av
praxis ovisst; vilket arbete objektivt lagstridigtäranses sett attsom ut-
föra kan domstol alltid bedöma, och det blir också arbetsdom-en ytterst
stolen det omoralisktavgör utföra visstär arbete.attsom ettom

förarbetenaI berörs inte frågan sambandet mellan undantaget förom
farligt arbete och reglerna skyddsombudets sådanträtt att stoppaom
arbete i avvaktan på saken117.yrkesinspektionen ställning i Inteatt tar
heller finns det några särskilt klargörande uttalanden sambandetom
mellan det nämnda undantaget för farligt arbete och skyldigheten enligt
3 §kap. 4 andra stycket arbetsmiljölagen för arbetstagaren att snarast
underrätta arbetsgivaren eller skyddsombudet han finner arbetetattom
innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Hur de nämnda

oklart.113reglerna samverkar i detalj får betecknas som

Undantag arbetstagarorganisationennär godkänner en
arbetsvägran

Att arbetstagaren enligt 34 § andra stycket medbestämmandelagen inte är
skyldig utföra arbetet, arbetsgivaren har brutit igenomatt tolk-trots att
ningsföreträdet och krävt arbetet, innebär arbetstagaren inte kanut att
drabbas sanktioner såsom skadestånd eller uppsägning på grund sinav av
arbetsvägran. Enligt 59 § andra stycket medbestämmandelagen blir ver-
kan för de enskilda arbetstagarna densamma, de med sin organisationsom
godkännande utföra det arbetevägrar arbetsgivaren har krävtatt utsom
med stöd undantagsregeln. Man kan alltså det för arbetstagarnasägaav att
finns ytterligare undantag från lydnadsplikten arbetsgivaren.ett gentemot

För arbetsvägran skall tillåten torde krävasatt organisationensen attvara
godkännande föreligger redan arbetsvägran sker;när godkännande iett
efterhand torde alltså inte redan vidtagen olovliggöra arbetsvägranen

191tillåten.

Regeln i 59 § andra stycket medbestämmandelagen gäller enligt ordaly-
delsen bara medlemmar i den godkännande arbetstagarorganisationen.
Detta skulle kunna tyda arbetsgivaren med hot skadeståndatt ochom

117 Tidigare 40b§ arbetarskyddslagen och 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen.numera
118 Jämför 1986AD 96.nr
119 Jämför Torsten Sandström, 94.s.
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uppsägning skulle ha icke medlemmarrätt kräva det arbeteatt utav
på grund regeln i 59 § andra stycket inte har kunnat utkrävassom av av

medlemmama. Som tidigare har berörts finns det dock vissa förarbetsut
talanden tyder på tolkningsföreträdeutövat kan få betydelseatt ettsom

för arbetstagareäven inte medlemmar i organisationen;är dessasom ar-
betstagare skulle under vissa förutsättningar i rättstillämpningen kunna
tillerkännas följa denrätt mening i arbetsskyldighetstvistatten en som
hävdas arbetstagarsidan i kollektivavtalet. Rättsläget får betecknasav som
oklart.

Blir arbetet utfört, skall arbetsgivaren omedelbart påkalla
tvisteförhandling

Om arbetet blir utfört enligt undantagsregeln, skall arbetsgivaren omedel
bart påkalla förhandling i tvisten.

Med uttrycket omedelbart enligt förarbetena förhandling skallattavses
påkallas i direkt anslutning 120till tvisten uppkommer. Har arbetstaatt
garorganisationen uttryck för viss uppfattning igett arbetsskyldighets-en
tvisten, torde det krävas arbetsgivaren samtidigt somatt eller i ome
delbart samband med han uttryck sin avvikande ståndpunktatt ochger
kräver arbete påkallar tvistefråganÅzlförhandling iut

Befordran skriftlig förhandlingsframställning sker avsändarensav en
risk, och det avsändarenär har styrka förhandlingsframställatt attsom
ningen har kommit till handa, detta.122denne bestridermotparten när

Har den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen redan påkallat
tvisteförhandling rörande arbetsskyldigheten, torde arbetsgivaren inte be-
höva påkallasjälv tvisteförhandling i saken arbetet blir utförtnär enligt
undantagsregeln; arbetsgivaren torde då kunna väcka talan vid domstol
inom tio dagar efter det avslutats.123denna förhandling haratt

120 Se 197576:105 Bilaga 392.1prop. s.
121 Jämför AD 1977 187.nr
122 Se AD 1985 nr
123 Jämför 1980AD 68.nr
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vidväcker talanarbetstagarsidannågot hindrarfinns inteDet attsom
arbetsgivaren kräverinterimistiskt beslutoch begär närdomstol utett

medbestämmandelagen.124stycket34 § andramed stödarbete av

domstolVäcka talan vid

domstol, och detväcka talan vidskallarbetsgivarenstår detlagtextenI att
stället kanarbetsgivarsidan iantydannågonfinns inte i lagtexten attom

i rättsfalletemellertidArbetsdomstolen harskiljeförfarande.påkalla
vidavgörande viktnågonfästasdet inte kan1051977AD attansettnr

förhållanden.125 betydel§ saknartill 35Domstolen kom framdessa att
väcksstället för talanpåkallas iskiljeförfarande kanfråganse för attom

arbetsdomstolen.125 skiljeklausul ochomtvistat avtaldet iFinnsvid ett en
medtalan i enlighetinvändning dettai tid närrättgör motparten om

medbestärnrnandelagentredje stycketi 34 §uttryckligenvad angessom
i konsagda tordetalan. Detdomstolen avvisadomstol, skallvidväcks nu

avtalet inne-det aktuellaarbetsgivaren,innebära närsekvensens attnanm
enligt 34 § tredjeskyldighetuppfylla sinskiljeklausul, kanhåller en

inomdomstolvidtalanmedbestämrnandelagen väckastycket attatt genom
skiljeför-37 § påkallaavslutatsförhandlingen hardagar efter dettio att

farande.127

Skadeståndsfrâgor.6.9.3.1

Inledning

kan drabbasmedbestärmnandelagenreglerna ibryterDen mot avsom
tolk-Vid tillämpningenekonomiskt.såväl allmäntskadestånd, avsom

finns det aktömedbestämmandelageni 34 §ningsföreträdesreglerna tre
kolarbetsgivaren, denlagen;skadestånd enligtkan drabbas avsomrer

tolkningsföreträarbetstagarorganisationlektivavtalsbärande utövarsom
tolkningsföreomfattasorganisationenmedlemmar ioch dedet avsom

trädet.

124 1981 72.Se AD nr
125 arbetsdomstolen36 för fall där27 och 1994110, 1989Jämför 1977AD nrnrnr

upplysningarordalydelsenvidavgörande viktha fästdäremot som angeravsynes
skiljeförfarande.aktuella avtal foreskrevvid domstol,väckastalan kan trots attatt

126 arbets-avgöranden italas259, där det197576:105 Bilaga lJämför attoms.prop.
skiljenämndellerdomstolskyldighetstvister kan fällas av

127 210 ff.1994:81och souskiljemän1929:145§ lagenJämför 27 1 s.st om
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Arbetsgivarens skadeståndsansvar

Om arbetsgivaren helt i organisationens tolkningsföreträde ochstruntar
ändå kräver arbete enligt sin mening i tvisten, kan han drabbas skaut av
destånd. Sådant skadestånd för brott tolkningsföreträdet torde kunnamot
komma i fråga arbetsgivaren inte lyckas förmåäven arbetstagarnaom att

arbetet.123utföra I kvalificerade fall torde skadeståndsansvar för för-

eningsrättskränkning kunna komma i fråga.

denAtt arbetstagarorganisation har tolkningsföreträdet kan fåutövatsom
skadestånd för arbetsgivarens brott tolkningsföreträdet framstårmot som
klart. Möjligen kan eller åtminstone alternativtäven överordnaden ar-
betstagarorganisation få skadestånd för arbetsgivaren har åsidosatt denatt

iunderordnade organisationens tolkningsföreträde, åtminstone tolk-om
ningsföreträdet har gällt centralt kollektivavtal eller allmännaett rätts-

på.129grundsatser detta avtal vilar Det får betecknas osäkertsom som
huruvida enskilda arbetstagare kan få skadestånd enligt medbestämmande
lagen för arbetsgivaren har brutit deras organisations tolkningsföatt mot
reträde.130

Om arbetsgivaren inte i enlighet med 34 § tredje stycket medbestämman
delagen omedelbart påkallar förhandling i tvisten arbetet blir utförtnär
sedan han har genombrutit tolkningsföreträdet med stöd andra stycket,av
blir han skadeståndsskyldig. Detsamma gäller arbetsgivaren i föreom
kommande fall inte inom tio dagar efter det den lokala förhandlingenatt
har avslutats påkallar central förhandling eller han inte inom tio da-om

efter det förhandlingen har avslutats väcker talan vid domstolattgar
37 §. När arbetsgivaren låter bli påkalla tvisteförhandling, torde denatt
organisation hos vilken förhandlingen skulle ha påkallats berättigadvara
till skadestånd. Om arbetsgivaren efter genomförda tvisteförhandlingar
låter bli väcka talan, torde den organisation har förhandlatatt senastsom

berättigad till skadestånd. Vilken eller vilka organisationer kanvara som
berättigade till skadestånd i det fallet arbetsgivaren har låtit blivara att att

såväl påkalla lokal och central förhandling väcka talan vid domstolsom
har inte arbetsdomstolen.prövats Det kan inte helt uteslutas ävenav att

128 Jämför 1988AD 94.nr
129 Jämför AD 1986 96 och Kent Källström, 133nr s.
130 Jämför a sidan 197576: 105 Bilaga 1 420 och AD 1979 80 och aena prop. s. nr

andra sidan AD 1977 158 och 391 och 424.nr a. prop. s.
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till skadestånd för arbetsgivaskulle kunna haenskilda arbetstagare rätt
medbestämmandelagen.13134 § tredje stycketbrott motrens

hanföljer föreskrivna procedurenOm arbetsgivaren inte den när genom-
skadestånd. Vidsåledes drabbastolkningsföreträdet, kan hanbryter av

förutsättningargäller huruvida det finnsbedömningsfel att genom-som
privilegiearbetsgivaren däremottolkningsföreträdet harbryta en mera

fog har krävtskadestånd bara hanställning. Han drabbasrad utanomav
medbestämmandelagen det har34 § andra stycketarbete enligt utan attut

58 §. har härsynnerliga skäl arbetet skjuts Detfunnits sagtsmot att upp
skall bedömas eftersjälvklar utgångspunkt att parterna sammavara en

skadestånd.132 gällerNär det vadgrunder vid utrnätande avsessomav
till nedanutan fog kan därför hänvisas vadmed uttrycket sägssom om

skadeståndsansvar. bör dock betonas be-arbetstagarorganisations Det att
frårättspraxis, här hänför sig bara tillsåvitt kan utläsasdömningen, av

skjuts Attsynnerliga skäl arbetetdet har funnits mot att ar-upp.gan om
dvs. arbetstagarnahaft i arbetsskyldighetstvistenbetsgivaren har rätt att

rättspraxisenligt avtal det ivarit skyldiga arbetafaktiskt har att synes
vid.133 rättstillämpning uppkommervikt Genom dennainte fästas någon

skadeförhållande till arbetstagarorganisationenssåledes olikhet idet en
arbetsskyldighetstvisten, kanorganisationen haft iståndsansvar; har rätt

fråga.134 också vadi Se i denna delskadeståndsansvar inte kommanågot
skadestånd för arbetsgivarennivåerna på utdömdanedansägs omsom

arbetstagarorganisationen.respektive

funnits fog förprincip arbetsgivaren visa det haråvilar iDet attatt att
skäl.135synnerligaåberopa undantagsregeln om

haft visstarbetsgivaren visserligen inte enligt avtal krävaHar rätt att ut
arbetet enligt 34 §ändå haft fog för krävaarbete, har han utattmen

motsatsvis 58 §medbestämmandelagen, följer detandra stycket attav
skada för arbetstagarna.arbetsgivaren inte behöver uppkommenersätta

situationen inte få ersättningalltså i behandladeArbetstagaren kan den nu

131 och 197576:105 Bilaga 423se 1prop. s.ovan
132 19757645 49.se InU s.
133 96.se 1987 och 1986AD 77nr nr
134 144.Jämför dock vad nedan AD 1992sägssom om nr
135 1987Se AD 77.nr
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för förlust hänför sig tillt.ex. han har gåtten semesterresasom en som
miste på arbeta.135grund han oriktigt har fåttattom av

framstårDet klart skadestånd enligt 58 § medbestämrnandelagenattsom
kan tilldömas den organisation tolkningsföreträde har genombrutitsvars

arbetsgivaren och de arbetstagare utkrävts.137vilka arbete har Iav av ett
fall där arbetsgivaren hade genombrutit den lokala arbetstagarorganisa
tionens tolkningsföreträde rörande centralt kollektivavtal eller kanskeett

grunderna för detta avtal fick den centrala arbetstagarorganisasnarare
tionen skadestånd enligt 58 § medbestämmandelagen för åsidosättandet av
den organisationens lagenliga anspråk på den lokala organisationensatt
mening i respekterades.133arbetsskyldighetstvisten I detta fall begärde
inte den lokala organisationen något skadestånd.

Arbetstagarorganisationens skadeståndsansvar

Om kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation i arbetsskyldigen en
hetstvist föranleder eller godkänner felaktig tillämpning avtal elleren av
medbestämmandelagen, kan organisationen drabbas skadestånd. Orgaav
nisationen har emellertid i skadeståndshänseende privilegierad ställningen
såtillvida skadeståndsansvar bara kan komma i frågaatt organisatioom

har saknat fog tvisten.139för sin ståndpunkt i 57 § 1 st.nen

När organisationen har sitt tolkningsföreträdeutövat och därmed föran
lett arbetstagarna inte har arbetat, böratt först undersökaman om orga
nisationen därigenom har föranlett oriktig tillämpning det omtvis-en av
tade avtalet, dvs. organisationens mening i själva arbetsskyldighets-om
tvisten riktig eller oriktig.är Kommer därvid fram till organisaattman
tionens mening i tvisten riktig, dvs.är arbetstagama inte enligt avtalatt
har varit skyldiga arbeta, torde något skadeståndsansvaratt för organisa
tionen inte fråga.14°kunna komma i I rättsfall, gällde tillämpett som
ningen motsvarande regel i förtroendemannalagen, har arbetsdom-av en
stolen dock organisationenprövat kunde ha varit i ondsägas troom

domstolen dessförinnantrots hadeatt konstaterat organisationen hadeatt

136 Jämför AD 1983 123 och Lena Olsen.nr
137 Se 1975n6:105 Bilaga 1 391 och 423prop. s.
138 Se AD 1986 96 och Kent Källström, 133nr s.139 Se 197576:105 Bilaga 1 258, där denna begränsning skadestånds-prop. s. avskyldigheten motiveras med det skäligt.äratt
140 Se 1979AD 66.nr
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itvisten.141 frågaiemellertid kunnatordeDet sättasihaft rätt manom
tro i vedertagenondtalahuvud kansituationenden över taget meom

ond troinågotintefarms detorganisationenhade attning; rätt vara
ond trosubjektivnågot slagsförskadeståndsansvaroch ettattom,

fel,harsjälv denorganisationenfrågaikommaskulle kunna när atttror
antagligt.förefaller inteharsjälva verketiden rätt,atttrots

oriktig, dvs.Är arbetsskyldighetstvistenmening iorganisationens var ar-
vidaremåstearbeta,skyldigaavtal faktisktenligtbetstagarna att man

iståndpunktför sinsaknat fogorganisationen harundersökaoch om
be-sammanfattandeföljandefinns1987 77rättsfallet ADtvisten. I nr

arbetsdomstolen.skrivning av

harsin ståndpunktfog förha saknatorganisationen skallMed kravet att
allvarligatill särskiltskadeståndsskyldighetenbegränsalagstiftaren avsett att

ståarbetstagarorganisationema skallviktigtnämligenharfall. Det attansetts
tolkningsföreträde,utnyttja sittbedömningefter utanfria samvetsgrannatt en

sinvågar Ipraktiken intede i utöva rätt.skadeståndsansvarså strängt attett
fog försaknaarbetstagarorganisationerpraxis hararbetsdomstolens ansetts

harde medvetetskadeståndsskyldigablivitdärmed närståndpunkt ochsin
gjortovidkommande syfte ellerför tvistentolkningsföreträde iåberopat ett

missbedömningkvalificeradkallatvad domstolen harskyldiga tillsig aven
1978rättsliga läget se ADeller detomständigheternafaktiskade t.ex. nrav

14 och 155.109, 1981 nr

iståndpunktfelaktigaför sinmening fogiorganisationen dennaHade
då arbetsgivarendet blirochskadeståndnågotdöms intetvisten, ut, som

grundfel och påhadeorganisationenför skadanfår att avavsvaraensam
mening.felaktigasingenomdrivakundelagreglema

föranledaocksåtolkningsföreträde kanorganisation har utövatEn ettsom
arbetsgivaren åberopararbetarintearbetstagarna näreller godkänna att

medstycket34 § andrastödarbete medskäl och kräversynnerliga ut av
framgår visserligendetförarbetenaochAv lagtextenbestämrnandelagen.

finnsbedömningen detarbetsgivarenpåankommer göradet att omavatt
upp.142 arbets-Menskjutsarbetetomtvistadedetskälsynnerliga attmot

sinde hararbetsvägra,skadeståndrisk förändåkan or-utan omtagarna
vidareframgår59 § 2 st.. Detdettagodkännande förganisations av

rättspraxis144förarbetena143 organisalagtexteninteoch attmen av

141 1992 144.AD nr
142 391.197576:l05 Bilaga rSe s.prop.
143 391.197576:105 Bilaga 1Prop. s.
144 1987 77.AD nr

-
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tionen kan åläggas skadeståndsansvar bara den har godkänt arbets-om
därvid saknat fog för sin uppfattningvägran det inte farmsattmen syn

nerliga skäl uppskov med arbetet. Här får alltså bedömamot man om or-
ganisationen har haft fog för sin uppfattning inte beträffande själva ar-
betsskyldighetstvisten beträffande frågan det farms syrmerligautan om
skäl uppskov. Eftersom motsvarande bedömning beträffandemot görsen

frågan145,arbetsgivarens uppfattning i kan det inträffa bådaatt parter
uppfattning.145samtidigt ha haft fog för sin respektiveanses

Har lokal arbetstagarorganisation felaktigt tolkningsföreträutövat etten
de och har den centrala arbetstagarorganisation vidhållit tolkningsföre

skadeståndträdet, kan båda organisationerna ådömas

Arbetstagarens skadeståndsansvar

En arbetstagare, omfattas hans organisation tolk-utövatettsom av av
ningsföreträde, kan få betala skadestånd enligt medbestämmandelagen till
arbetsgivaren, han sin organisations godkännande arbetsvägrarutanom

arbetsgivaren har åberopat synnerliga skäl och krävt arbetetrots att ut
med stöd 34 § andra stycket medbestämmandelagen. Arbetstagarenav
torde i detta fall också kunna drabbas uppsägning eller avskedande,av
varvid viss ledning torde stå finna i det tillämpassynsättatt närsom ar-
betstagare arbetsvägrar strejkar inom för olovlig stridsåtramen en
gärd.148 Hade organisationen godkänt förfarandet, skulle arbetstagaren
däremot inte ha drabbats skadestånd 59 § 2 st.. När arbetstagarenav
bara följer sin organisations tolkningsföreträde, kan han inte drabbas av
skadestånd.

Skadeståndsnivåer

Arbetsdomstolen har inte någon fråga skadeståndsskyldighetprövat om
för arbetstagare för brott 34 § medbestämmandelagen. I fallmot röett
rande arbetsskyldighet har arbetstagarorganisation dömts tillatten ar-
betsgivaren betala ekonomiskt skadestånd för lönekostnader enligtextra

medbestämmandelagen.149§ första57 stycket I två fall har arbetstagar-

145 58 se ovan.
146 se AD 1987 nr77.
147 se AD 1981 14 och 61nr
148 se 349 i det första delbetänkandet.s.
149 AD 1981 155.nr
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ålagts till arbets-felaktigt tolkningsföreträde,organisation, utövat attsom
kr.15°0002 000 respektive 3skadestånd medbetala allmäntgivaren

fannsdetfog hade krävt arbetearbetsgivareNär attut utanutan synen
skadestånd till000 i allmäntbetala 15 krskäl, dömdes hannerliga att en

151arbetstagarorganisation.

Tvister medbestämmandeavtalrörande9 .3 2.
.

Inledning9.3.2.1.

tolkningsföreträde förfinns reglermedbestämmandelagen det33 §I om
medbestämmandeavtal. Omarbetstagarorganisationer vid tvist rörande ett

medbestämmanderätt för arbets-föreskrifterkollektivavtal innehåller om
upphörande anställningsavtal,ingående ellerfrågaitagarna avsom avser

verksamhetens bedrivande ifördelningen arbetet ellerledningen eller av
tvist tillämpmening till dessövrigt, gäller arbetstagarpartens att en om

fattatsbeslut har med stödsådan föreskrift ellerningen ett somavav en
påhar dock inteslutligt Arbetstagarpartenföreskriften har prövats.av

verkställa beslut på arbetsgitolkningsföreträdet någongrund rätt attav
vägnar.varens

medbestämmanderätt för arbets-föreskriftertalas detI lagtexten omom
Även arbetstagarorganisationen sådanföreskriftertagarna. somgersom

medbestärrunandeavtaldet vanligaste i derättigheter, vilket varasynes
träffats152, Och det i lag-dock med detta uttryckssätt.har näravsessom

avtalsslutande arbetstaarbetstagarparten bara dentalastexten avsesom
eller någotgarorganisationen och inte de enskilda arbetstagarna parts-

enlighet medbestämmanha inrättats i medkan ettgemensamt organ som
deavtal.

tolkningsföreträdetarbetstagarorganisationFinns det lokal utövas aven
påkallats, då tolkningsföreträdetcentral förhandling hardenna, närutom

arbetstagarorganisationen. 36 §. Finnsden centralai stället utövas av
arbetstagarorganisation det kollektivavtalsparteninte någon lokaldet är

t0lkningsföreträdet.153arbetstagarsidanpå utövarsom

150 1981 14AD och 155.nr
151 1986 96.AD nr
152 Se avsnitt 8.4.
153 1975f76:105 Bilaga 393 496.Se 1 ochprop. s.
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9.3.2.2. Vilka avtalsregler omfattas tolkningsföreträdetav

I förarbetena departementschefen flera exempel på avtalsregler be-ger
träffande vilka arbetstagarorganisationen bör ha tolkningsföreträde. Föl-
jande citat hämtade från motiveringen154,är dels den allmänna dels spe
cialmotiveringen155.

263 f.:
Regler i avtal medbestämmanderätt för arbetstagarsidan i frågor hörom 50m
till arbetsledningen kan fördelningenröra arbetsuppgifter mellan flerat.ex. av
arbetstagare och förändringar däri, förflyttning arbetstagare, valav av ar-betsutrustning och arbetsplats, arbetstidens förläggning, rationaliseringsåt
gärder, arbetsstudier, bedrivandet skyddsarbete, personalutbildning,av etc.

Tvisten kan gälla innebörden regler i avtalet riktlinjert.ex. för deav om.beslut skall fattas, de fonner i vilka medbestämmanderätten skallsom utövas,
sammansättningen beslutande förgränsernaav organ,
medbestämmanderätten eller något Det kan finnas reglerannat. t.ex. omarbetsgivarens skyldighet medverka med information elleratt med
utredningsarbete och tvist kan uppstå tillämpningen de reglerna.om av
Liknande tvister kan uppkomma arbetstagarsidan får i avtal fastställdom en

delta i besluträtt arbetsgivaren, hör till företagsledningenatt ellerav som som
anställanderör eller uppsägning eller avskedande arbetstagareav . .

En regel tolkningsföreträde för arbetstagarsidan vid tillämpningom avtalav
medbestämmanderätt kan komma till användning i frågaom även avtals-ombestämmelsersom innefattar reglernärmare utövande den förhandom av

lingsrätt på arbetsgivarens beslutsområde har upptagits i lagförslaget.som
Finns regler fullgörandenärmare arbetsgivarenst.ex. förhandlings-om av
skyldighet, skall tolkningsföreträdesregeln kunna träda i tillämpning i den
mån avtalet inte föreskriver annat.

386 f.:
Tvisten kan gälla huruvida viss fråga omfattas det.ex. beslutsbefogenen av
heter, har tilldelats ellerett avtaladsom panssammansatt vetorättorgan, av en

tillkommer arbetstagarorganisation. Den kan gällasom sammansättningenen
eller tillämpningenett avtaladegemensamt partsorganav procedurreglerav

för sådant Den kan gälla i vad månett arbetsgivare har riktigtorgan. en ett
fullgjortsätt i kollektivavtal åtagen skyldighet lämna informationen elleratt

samråda före beslut och därmed i vad mån arbetsgivarenett står fri fattaatt
beslut i viss fråga ytterligare åtgärder detta slag.utan Tvisten kanen gällaav
huruvida företrädare för arbetstagarsidan har pårätt grund träffat kolettav
lektivavtal del handlingar eller uppgifter hosatt ta arbetsgivaren ellerav rätt

anlita vid genomgång sådanaatt handlingarexperter och uppgifter.av

Har föreskrifter medbestämmanderätt bygger kollektivavtalom som
författning156,tagits in gäller inte något tolkningsföreträde för arbets-en

tagarorganisationen beträffande författningsbestämmelsema.

154 Prop. 197576:105 Bilaga 1 263s.
155 Prop. 197576:105 Bilaga 3861 s.
156 Se förordningen 1978:592 vissat.ex. medbestämmandeformer i statlig tjänstom

m.m.
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föreskriftmed stödfattatsharBeslut9.3.2.3. omenavsom
medbestämmanderätt

också,gällertolkningsföreträde nämnts,Arbetstagarorganisationens som
medföreskriftstödmedhar fattatsbeslutvid tvist omenett avsomom

förarbetena.157iföljandefallOm dettabestämmanderätt. sägs

personalpopåbeslutsbefogenhetermedOm t.ex.partssammansattett organ
introduktionrekrytering ochför hurutfärdat anvisningarområde harlitikens

ordnings-utfärdatharsådantellerskall skearbetstagare ett organomav nya
meningarbetstagarsidansskallarbetsplats,försäkerhetsföresluiftcroch en

tillämpningenarbetsgivarentvist meduppstårgälla detvidaretills avomom
föreskrifter.ochanvisningarsådana

tolkningsföreträdesregelnföljdinte tillArbetstagarorganisationen har av
arbetsgivaförrättsverkningarbeslut medfattabehörigheträttsligfått att

Tolkningsföreträdesrebestridande.och hansdennes vägnar motren
delegationsregel.158tillsig självfår inte igeln göras en

tolkningsföreträdetVerkningarna9.3.2.4. av

skadearbetstagarsidan fårtolkningsföreträdet ettVerkningarna är attav
skall följapå dennearbetsgivarenanspråkståndssanlctionerat attgentemot

tolkningentvistmening, det kommerarbetstagarpartens när avomupp en
besluinnantvistenhinnerinteochmedbestämmandeavtal avgöraett man

blirbeslutetintressearbetsgivarensidet enbartLiggerskall fattas. atttet
Äruppskovsregel. detverkantolkningsföreträdesregelnfårfattat, av en

arbetsgivarenfattas, kanbeslutetberoendearbetstagarsidan är attavsom
enligt arbetstagar-beslutetverkställaochskyldig fattadäremot attvara

mening.159partens

oförenligaarbetstagarorganisationer utövarFlera9.3.2.5.
bestämmelsebetráfandetolkningsföreträden samma

medbeochiarbetstagarorganisationerflera ärOm parter ett samma
avtal medfriståendeträffathararbetsgivarenellerstämmandeavtal om

tvist berörkommer änoch detorganisationer ettflera mer avsomenupp
ståndpunkteroförenligaharorganisationernainträffadetavtalen, kan att

arbetsgifall fårsådantskall tolkas. Ibestämmelsevissfråga huri enom

157 387.197576:105 Bilaga 1Prop. s.
158 2641975762105 Bilaga 1Se s.prop.
159 388.Bilaga 11975n6:105Se s.prop.
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inte fatta eller verkställa beslut berörs tvisten förrän dennavaren som av
har slutligt Här får således inte någon organisation bestämmanprövats.
derätt tolkningen, och arbetsgivaren kan inte helleröver bestämma över
tolkningen; tvisten måste i praktiken helt enkelt dras inför domstol för att
verksamheten skall kunna fortsätta i aktuellt hänseende.

har i frågaDet tolkningsföreträde inte böra någon åt-görasansettsom
skillnad mellan organisationer med kollektivavtal, rättigheterutan samma
bör i princip tillkomma alla sådana organisationer med den allmärma be-
gränsning följer till inflytande sträcker sig bara till frårättenattsom av

organisationens medlemmar; allarör organisationer hargor som egna
bes1ut.16°lika påfordra uppskov med arbetsgivarensrätt I studieledigatt

hetslagen har lagstiftaren bekant valt lösning. Harsom en annan en av
flera kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer överväldigandeen
majoritet de berörda arbetstagarna på arbetsplatsen, får denna organiav
sation bestämma tolkningen. Finns det inte någon sådanöverensam ma
joritetsorganisation, får å andra sidan arbetsgivaren bestämma tolk-över
ningen. 12§ studieledighetslagen.

9.3.2.6. Undantag tolkningsföreträdetnär ondutövas i och närtro
det finns synnerliga skäl

Om arbetstagarorganisationens mening oriktig och organisationen harär
insett eller insebort detta, dvs. i ond behöver arbetsgivarenär intetro,
följa tolkningsföreträdet.

Arbetsgivaren behöver inte heller följa tolkningsföreträdet, det finnsom
synnerliga skäl, vilket kan fallet bl.a. genomförandeettvara om av or-
ganisationens mening skulle innebära arbetsgivaren tvingades fattaatt att

kostnader.161beslut innebär betydandeett som mera

9.3.2.7. Skadeståndsjfrågor

Om arbetstagarorganisationen i tvist i 33 § medbestämmanen som avses
delagen har föranlett eller godkänt felaktig tillämpning avtal elleren av

medbestämmandelagen, skall organisationen uppkommen skada,ersättaav
den har saknat fog för sin ståndpunkt i tvisten 57 § 1 st..om

160 Se l97576:105 Bilaga 2671prop. s.
161 Se 197576:105 Bilaga 1 266.prop. s.
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tolkningsförearbetstagarorganisationsinte följaarbetsgivarenSkulle en
medbestämmandelagenför brottskadestånddrabbas hanträde, motav

tolkningstvisten.ihadehan rättoavsett om

juridiska litteraturenoch denRättstillämpningen9.3.2.8.

särskilt ofta ibehandlatsmedbestämrnandelagen har intei 33 §Reglerna
två refereradearbetsdomstolen finns det baraFrån rätts-rättspraxis.

fall.162 arbetstagarorganisationen påfråganfallen gälldebådaI ettom
fråtolkningsföreträde, och densitthade åberopattillräckligt tydligt sätt

framgår krävsrättsfallen detfallen. Avnekande i bådabesvarades attgan
det kan konstateraspartskontakterförevarit sådanadet har attatt par-att

arbets-avtalstillämpningen ochfrågameningar iolikahar attterna en om
to1kningsföreträde163 arbetstagarsiDetsittgällande ärgörtagarparten

Arbetstagarorganisationeni hänseende.bevisbördan dettahardan som
på tydligti sakfrågan,sin ståndpunkthar klarlagt sättsedan denbör, ett

tolkningsföreträdet.utnyttjardentill känna attge

utvecklingsavtalet mellan SAFskiljenämnden förockså käntDet är att
två tvister rörande1982, harinrättades år baraLOPTK,och prövatsom

1987-02-26skiljedom§ medbestämmandelagen,tillämpningen 33 res-av
arbetstagarorganisationenbåda fallen hade1992-08-21. I utövatpektive

i avtaletreglernabeträffande tillämpningentolkningsföreträde om ar-av
fram till arbetstai båda fallenSkiljenämnden kombetstagarkonsult. att

arbetstagarkonsult. Organianlitahade haftgarorganisationen inte rätt att
Organisationensalltså oriktig.avtalets tolkningmeningsationens varom

rättsligai 1987 års fall, denenligt skiljenämndenhade,tolkningsföreträde
skyldig fattablivit vid skadeståndsansvararbetsgivareninnebörden attatt

enlighet med arbetstagarpar-arbetstagarkonsult itillsättabeslut om att
arbetstagarorganisatioarbetsgivaren tillårs fall fickmening. 1987Itens

för 33 § medbe10 000 kr brottskadestånd medbetala allmänt motnen
fall inte ansågs ha ådraarbetsgivaren i 1992 årsmedanstämmandelagen,

mening.följainte arbetstagarpartenssig skadeståndsansvargit attgenom

162 19891986 56 och 45.AD nrnr
163 389.Se 197576:105 Bilaga 1 s.prop.
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Det kan här reglerna behandlatsnyligen har inämnas att uppsatsen av
Eklund164,Ronnie juridiska litteratureni den i övrigt inteattmen man

verkar ha intresserat sig särskilt för just dessa regler. frågaEn harsom
diskuterats dock vad skall sådan kollektivavtalsföreär som anses vara en
skrift medbestämmanderätt i 33 § medbestämmandelaom som avses
gen.155 Avses härmed bara s.k. forrnföreskrifter rörande medbestäm-

mandet, dvs. föreskrifter formerna för hur arbetsgivaren skallrörsom
förfara innan han beslutar, eller härmed också s.k. materiellaavses reg
ler, arbetsgivaren skall de dugligaste arbetstagarna vit.ex. attsom ge
dareutbildning först Ronnie Eklund med stöd vissa förarbetsutanser av
talanden med föreskrift medbestämmanderätt skall be-att om avses en
stämmelse i kollektivavtalet arbetstagarorganisationen visstettsom ger
anspråk på få delta i arbetsgivarens beslutsprocess, exempelvisatt genom

till förhandlingar, samråd, överläggning, insyn, information, fårätt att
del handlingar, självbestämmanderätt, få delta iutöva veto, att parts-av

fråga.166för beredning, samråd eller beslut i visssammansatta organ en

9.3.2.9. T0lkningsföreträdesregeln hinder för träffande av
medbestämmandeavtal

Det måste råda viss osäkerhet vad reglerna i 33 §sägas medbeen om
stämmandelagen innebär och hur de skall tillämpas. Nya arbetsrätts-
kommittén, ansåg reglerna bygger på svår-tillämpade rättsliga be-attsom

och komplicerat uppbyggda, beklagade exempelvisär 1976 årsattgrepp
lagstiftare inte förmådde bättre klargöra paragrafens innebörd ochatt

167verkningar.

Det har gjorts gällande förekomsten tolkningsföreträdesreglemaatt av
och osäkerheten kring tillämpningen dessa har utgjort hinder förettav

medbestämmandeavtal.153träffande På arbetsgivarsidan har käntav man
osäkerhet vad träffat medbestämmandeavtal i praktiken kan föraettom
med sig det arbetstagarorganisationennär är åtminstone temporärtsom
bestämmer dess tillämpning och i vissa fall kan med hotöver skadeom

164 Ronnie Eklund, 33 § medbestämmandelagen intressant bestämmelse på deten
hela taget i Den svenska arbetsrätten i Europa, 1993, 71 ff.ett nytt s.

165 Se Ronnie Eklunds med vidare hänvisningar.uppsats
166 S. 79 i Ronnie Eklunds uppsats.
167 Se sou 1982:60 147 150.ochs.
168 Se Olof Bergqvist Lars Lunning, 329, Folke Schmidt, Facklig arbetsrätt,t.ex. s.

206 och Anders Victorin i Facklig arbetsrätt, 178 21.s. nots.
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stånd för tolkningsföreträdet tvingabrott fram arbetsgivarbeslut. Ettmot
medbestärnrnandeavtal i sig ostridigt rättigheter för arbetstagarsidan,ger

tolkningsföreträdesreglema utvidgar i praktikenoch dessa rättigheter på
arbetsgivarsidan inte överblickakan förhand. Skullesättett som exem-

pelvis bara lagens regler förhandling och information tillgörasom av-
talsinnehåll i kollektivavtal, praktiskatorde den verkan detta bliett attav
den avtalsslutande arbetstagarorganisationen fick tolkningsföreträdeett
beträffande dessa regler, vad gäller arbetsgivaren har synnerligat.ex. om

för frånskäl undantag uppskovsskyldigheten. blir i realitetenDetgöraatt
den regeln god hos organisationen bestämmer dentro yttrevaga om som

medbestämmande.159för organisationensgränsen

Det talar för reglerna i 33 § medbestämmandelagen i praktikenmesta att
kommer till användning sällan.mycket

påföljdTvister kollektivavtalad9.3.3. för avtalsbrottom

I 33 § medbestämrnandelagen finns ocksådet regel tolkningsföreen om
träde för kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer vid tvist ettom
kollektivavtal rörande påföljd för arbetstagare har begått avtalsbrott.som
Sådana tvister regleras på tvister rörande medbestäm-sättsamma som

varförmandeavtal, det här kan hänvisas till det har i det föregåsagtsom
ende. Det kan dock det svårttorde tänka sig situanämnas att attvara en
tion där det skulle finnas synnerliga skäl avvakta med fatta be-mot att att
slut och verkställa disciplinpåföljd till dess domstol har be-attom en en

saken.17°slutat i Det får vidare betecknas osäkert regeln för detsom om
fallet flera organisationer intar oförenliga ståndpunkter skall tillämpasatt

det gäller avtalsbrott enda arbetstagare, medlem inär ärav en som en or-
ganisation.171

Tolkningsföreträdet skall gälla kollektivavtalad påföljd för arbetstagare
begåtthar avtalsbrott. Det får betecknas osäkert regeln kansom som om

169 Jämför Sandström,Torsten 91.s.
170 Jämför 35 § lagen offentlig anställning, framgår på det statliga områattom varav

det beslut lagreglerad disciplinpåföljd formi löneavdrag inte i något fall fårom av
verkställas förrän beslutet har slutligt eller till talan har förlorats.prövats rätten

171 Jämför 1975762105 Bilaga 1 267 där det talas den allmänna be-prop. s. om
gänsning följer till inflytande sträcker sig enbart till frågorrättenattsom av som

organisationens medlemmar.rör egna

-

-
-

-
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arbetstagare hanför någon intebeträffande påföljdanvändas närärsom
vilket falletoch påföljdsfrågan kommeravtalet ärbryter t.ex.mot upp,

brott s.k. konkur-påföljd för arbetstagareskollektivavtaladvid mot en
uppsägningstid.172 torde inteDetbestämmelserensklausul eller omen

tillämpningen tolkningsföreträdes-vidhelt klart hurheller avmanvara
sigvisserligen grundarpåföljd för avtalsbrottregeln skall på somse en

måste in i enskildaför få verkan detkollektivavtalpå tasattett men som
anställningsavtalet.173 brutit kanregel arbetstagaren harAtt den motsom

anställningsavtalet, bara själva på-enskildaintagen i bara detfinnas om
kollektivavtal, framstår däremotföljdsregeln tagits in ihar ett som mera

klart.

kollektivavtalsbärande arbetstagaror-Tolkningsföreträdesregeln denger
begåttarbetstagare harganisationen bestämma överrätt ettatt om enen

föranleda disciplinpåföljd. Det haravtalsbrott börsådant attsagtssom en
åtminstone i praktiken kan be-arbetstagarorganisationen temporärt --

enskilda arbetsplatsen skallvilka beteenden på denstämma som anses som
organisationen tidsbegränsad maktdisciplinförseelser och har attatt en

beteenden.174legalisera anställdasde

vid disciplinpåföljd har intetolkningsföreträde tvistRegeln ännuomom
praxis.i arbetsdomstolenskommit upp

ersättningTvister lön eller9.3.4. om annan

9.3.4.1. Inledning

regel gäller det mellan35 § medbestämmandelagen finns detI som omen
arbetstagarorganisationenden kollektivavtalsbärandearbetsgivaren och

ersättning till medlem irättstvist lön ellerkommer or-om annanupp en
sådant fall skyldig omedelbart påkallaganisationen. I arbetsgivarenär att

förhandlingen,i tvisten och, tvisten inte kan lösas vidförhandling om
påkalla förhandlingvid domstol. Låter arbetsgivaren bliväcka talan att

omtvistade beloppet skyldigtalan, han såvitt gäller deteller väcka är att

172 § Olauson, Medbestämmandelagen,Jämför 38 avtalslagen respektive Erland s.
1976 års offentlig anställning och212, jämför också 14 kap. 4 § i lag ADsamt om

1993 64 199394:65 87.samtnr prop. s.
173 1991 38.Jämför ADt.ex. nr
174 Sandström, 97 99.Se ochTorsten s.
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betala ersättning enligt arbetstagarorganisationens mening. Detta gällerut
dock inte kravet oskäligt.ärom

Det ersättningskrav organisationen för fram måste i princip alltså påsom
arbetsgivarens initiativ bli föremål för tvisteförhandlingar, arbetsgiom

inte vill sin mening i tvisten och betala det begärda be-varen utge upp
loppet. Eftersom det kan ha betydelse för arbetsgivarens ställningstagan
de, bör det här det lokala förhandlingsförfarandetnämnas på grundatt

reglerna i förtroendemannalagen till betald ledighet- i all-rättav om
mänhet i sin helhet måste bekostas arbetsgivaren. Arbetsgivaren kanav
inte få ersättning för förhandlingskostnadema organisationenens om
skulle driva uppenbart oriktigt ersättningskrav och arbetsgivarenett

domstol.175skulle få irätt

9.3 .2. Kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation

Reglerna gäller bara beträffande kollektivavtalsbärande arbetstagarorga
nisationer, dock reglerna också tillämpas kollektivavtal tillfälligtnäratt

gäller175.inte arbetstagarorganisationl77,Om det finns lokal detären
denna i första hand tolkningsföreträdet. Har det påkallatsutövarsom
central förhandling, tolkningsföreträdet denutövas centrala arbetstaav
garorganisationen173. 36 §. Detta torde gälla betalningstvistenäven om

ko1lektivavtal.179tillämpningen lokaltrör Finns det inte någon lo-ettav
kal arbetstagarorganisation, tillkommer tolkningsföreträdet den arbetsta
garorganisation har slutit det kollektivavtal binder arbetsgivasom som
ren.13°

En kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation kan däremot inte med
rättsverkningar enligt 35 § medbestämmandelagen tolkningsföreutöva
träde beträffande tolkningen kollektivavtal organisaettav som en annan
tion, inte eller underorganisation tillär över- den först nämndasom or-

träffat.181ganisationen, har

175 Se 5 kap. 2 § 2 arbetstvistlagen, jämför AD 1977 62.st. nr
176 §5 2 avsnitt 11.5.st., se
177 6 § 2 första meningen, avsnitt 11.6.st. se
178 6 § 2 andra meningen, avsnitt 11.6.st. se
179 Jämför AD 1978 nr
180 Se 1975762105 Bilaga 1 393.prop. s.
181 Se 1985AD 90.nr

-

-

-

-

-
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-
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9.3.4.3. Medlem

Den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationens tolkningsföreträde
enligt 35 § gäller beträffande medlem i organisationen. Det intetorde
krävas medlemmen arbetstagare hos den aktuella arbetsgivarenäratt när
tolkningsföreträdet tolkningsföreträdet torde kunnautövas, utan utövas

arbetstagarenbeträffande förutvarandeäven

9.3.4.4. Lön eller ersättningannan

Det måste fråga rättstvist lön eller ersättning. Tvis-vara om en om annan
kan gälla tillämpningen ersättningsbestämmelser i kollektivavtalten av

eller det enskilda anställningsavtalet. Den kan också gälla tillämpningen
ersättningsbestämmelser i lag eller någon författning,av t.ex.annan upp-

anställningsskyddslagenl83,sägningslön enligt 12 § ersättning enligt la-

uppñnningar1841949:345 till arbetstagaresrätten ellergen om semes-
semesterlagen185,terersätming enligt eller, förmodligen, ersättning enligt

allmänna rättsgrundsatser kollektivavtalet eller det enskilda anställsom
på136.ningsavtalet vilar

Reglerna i 35 § medbestärnmandelagen sikte på lön och andratar an-
ställningsfönnäner inte betrakta skadestånd,är och arbets-attsom som
domstolen har krav på ekonomiskt skadestånd för mistad lönansett att ett

reglema.137inte omfattas av

När det inte finns tvist något huruvida anställningän bestårannatom en
enligt 34 § anställningsskyddslagen, har arbetsdomstolen också ansett att
det inte finns något för tillämpa 35 § medbestämmandelautrymme att
gen.133

182 Se 1982AD 21, gällde tvist uppfmnarersättning till pensionerad tele-nr som om en
verkstjänsteman, och det orefererade rättsfallet AD 1993 202, gälldenr som en er-
sättningstvist hade uppkommit först sedan arbetstagaren hade lämnat sinsom an-
ställning.

183 AD 1980 145.nr
184 AD 1932 21.nr
185 Prop. 197576:105 Bilaga 496.1 s.
186 Jämför 1977AD 202.nr
187 AD 1981 52.nr
188 AD 1991 66.nr

-

-
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Rättstvist9.3
.

arbetsdom-reglerna. Härom harrättstvister omfattasbaraDet är som av
1986 91 uttalat följande.i rättsfallet ADstolen nr

rättstvist vunnitanvända begreppet har§ medbestämmandelageni 35Det
i princip entydigt searbetsrättslig terminologi ochhävd i är prop.

495-496. rättstvistEnl97576:105 Bil. lagrådets yttrande, s.
tvistar anspråkenligt denna terminologiföreligger när parterna ett avom

tolkningen ellerolika meningarrättslig dvs. de harnärnatur, om
betydelse for förhållandetregel i lag eller avtaltillämpningen ärsom avav en

ochRättegången i arbetstvister, lagkommentarmellan dem se uppsatser
1979, 35. Till skillnad häremotArbetsrättsliga föreningenutgivna ärs.av

åberopasgrund intenågon rättsligintressetvist utmärkande,det för atten
framställer den andraanspråk dentill stöd för det mot partenpartensom ena

handrättstvister kan i sistai arbetstvister, 35. Endastse Rättegången s.
domstol.prövas av

betalningarbetsdomstolen tvist rörandeaktuella fallet ansågI det att aven
ackordsprislista skulle bestäm-enligt kollektivavtaladackord,ett som en

inte rättstvistöverenskommelse mellan utanparterna, var enmas genom
arbetstagarorganisatioTvisten omfattades alltså inteintressetvist. aven

organisationen påstod dettolkningsföreträde,s.k. atttrots att varnens
ligga i linje med vissa förar-Avgörandet fårfråga rättstvist. ansesom en

iallmän begränsning, liggerpå detbetsuttalanden tyder äratt somensom
grundläggäller i tvist detolkningsföreträdets det intenatur, att en om

uppfyllda.139tolkningsföreträdeförutsättningarna förgande är

uppkommit9.3.4.6. harNär tvisten

tvist harbetydelsetillämpningen reglerna detVid närär stor enav av
uppkommit harrättstvist skall hauppkommit. Frågan när ansesom en

rättsfallet 1986 61i flera rättsfall. I ADarbetsdomstolenbedömts nrav
uttalanden i frågan.domstolen följande allmännagör

uppkommit rättstvist mellanReglerna i 35 § blir tillämpliga detnär paner-en
och tydligtorganisationen till arbetsgivaren framfört klartdvs. så ettsnartna,

och arbetsgivaren visatpå regel i lag eller avtalkrav på betalning grundat en
däremot inteintar ståndpunkt i rättsfrågan. Det krävshan attatt or-en annan

paragrafen. innebärsin enligt Dettaganisationen uttryckligen åberopar rätt att
varje gångmedbestämmandelagen blir aktuelltillämpningen 35 § en ar-av

rättslig grund framställer kravmed åberopandebetstagarorganisation ettav en
till arbetsgivareersättning för medlems räkningpå lön eller som or-enannan

med.står i kollektivavtalsförhållandeganisationen

189 197576:105 Bilaga 387.Se 1prop. s.

-

-
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Av rättsfallet AD 1991 21 framgår det ytterligare förutsättärattnr en
ning för rättstvist skall uppkommit, situationenha sådanatt äratten anses

arbetsgivaren uppfattar eller åtminstone bör uppfatta haratt att parterna
olika meningar i fråga lön eller ersättning och fråganatten om annan
därmed kan betraktas föremål för tvist. Om det enbart frågaärsom om

misstag eller missförstånd, bör det inte ha uppkommit någonett ett anses
rättstvist. Detsamma bör gälla arbetsgivaren har fog för uppfattaattom
saken så.

Det arbetstagarorganisationens sak visa dess ståndpunktär haratt att
arbetsgivaren.19°klargjorts för

9.3.4.7. Omedelbart påkalla förhandling

När rättstvist har uppkommit skall arbetsgivaren omedelbart påkallaen
förhandling. Arbetsgivaren har alltså processbördan. Med uttrycket ome
delbart förhandling skall påkallas i direkt anslutning till tvis-att attavses

uppkommer.191 Har arbetstagarorganisationen uttryck förten gett en
viss uppfattning i ersätmingstvisten, krävs det arbetsgivaren samtidigtatt
som eller i omedelbart samband med han uttryck sin avviatt ger

tvistefrågan.192kande ståndpunkt påkallar förhandling i

Befordran skriftlig förhandlingsframställning sker på avsändarensav en
risk, och det avsändaren har styrka förhandlingsframställär att attsom

detta.193ningen har kommit till handa, denne bestridernärmotparten

Uppkommer det ersättningstvist vid tvisteförhandling arbetstaen en som
garsidan har påkallat, behöver arbetsgivaren inte själv påkalla tvisteför-

saken.194handling i

9.3.4.8. Väcka talan vid domstol

Finns det kollektivavtalad förhandlingsordning föreskriver atten som
tvisteförhandling skall såväl lokalt centralt, skalläga centralrum som
förhandling påkallas inom tio dagar efter det den lokala förhandlingenatt

190 Se AD 1977 187.nr
191 Se 197576:105 Bilaga 1 392.prop. s.
192 SeAD 1977 187.nr
193 Se 1985AD nr
194 Se AD 1980 68.nr

-

-

-

-

-
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förhandlingen, skall arbetsgivarentvisten inte lösas vidhar avslutats. Kan

förhandlingen harvid domstol inom tio dagar efter detväcka talan att av-
står arbetsgivaren skall väcka37 §. det i lagtextenslutats. Trots attatt

stället inom angiven tidsfristvid domstol, torde arbetsgivaren italan

tillämplig skiljeklaupåkalla skiljeförfarandet, det finnskunna om en
su1.195

organisationarbetsgivaren väcker talan denräcker medDet motatt som
arbetstagarorganiförhandlat med i tvisten, centralhan har t.ex.senast en

lokalt kollektivavtal, kan arbets-Gäller tvisten ersättning enligtsation. ett
lokalasig väcka talan den arbets-givaren emellertid nöja med att mot

avtalet.196 Arbetsgivaren behöver inteitagarorganisation är partsom
tvisten.197enskilda arbetstagare berörsväcka talan demot som av

påkallarVerkningarna arbetsgivaren inte9.3.4.9. attav
förhandling eller väcker talan

föreskriven tid påkalla tvisteförhandOm arbetsgivaren låter bli inomatt
betalningsskyldig italan vid domstol, blir han alltsåling eller väcka en-

arbetsgivaren blir be-arbetstagarorganisationens mening. Attlighet med

aktuella tvisten.talningsskyldig, har inte någon verkan denutöver

35 § medbestämmandelaArbetstagarorganisationen har inte på grund av
medlemmarnasfått någon vidsträckt disponerarätt överatt an-meragen

gäller.193 enskilde arbetstagaren gäl-Gör denspråk vadän armarssom
arbetsgivaren vadersättningskravlande han har högre änmotatt ett or-

organisatioganisationen berörs inte det överskjutande kravet avanser,
initiativ tilltolkningsföreträde; arbetstagaren får då själv rättetanens

gång för få detta belopp.att ut

9.3.4.10. oskäligtUndantag kravetnär är

inte betalningsskyldigOm oskäligt, blir arbetsgivarenkravet är sagtsom
mening. förarbetena preciseras det inteenligt arbetstagarorganisationens I

oskäligt. Frågan kravvad med krav när ärär ettatt ett omsom menas

195 1929:145 skiljeSe och 1977 105 jämför 27 § 1 lagenAD st.samt omovan nr
män.

196 1978Se AD nr
197 1977 202.Se AD nr
198 Se l97576:105 Bilaga 393.1prop. s.

-

-

-

-

-
-
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oskäligt har emellertid behandlats arbetsdomstolen igflera rättsfall. Iav
förstadet fallet- AD 1977 187 ansåg domstolen det det for-attnr var

drade beloppets storlek i förhållande till vad skall betalas rätts-som om
verkan enligt 35 § medbestämrnandelagen inte inträder skall liggasom
till grund för prövningen kravet oskäligt. I rättsfallär ADnästaom
1979 80 antydde domstolen krav också skulle kunna oskäatt ettnr vara
ligt därför den uppfattning rättsläget ligger tillatt grund för kraom som

uppenbart oriktig.är Det skulle, enligt vad domstolen uttaladevet i en
dom 1980AD 67 bara i helt klara och entydiga fallsenare nr vara

arbetsgivaren på denna grund skulle kunna undgå betalningsskylsom
dighet. Domstolen fortsatte:

Fallen utmärks arbetstagarsidan vid bedömning på grundvalatt denav en av
utredning fanns tillgänglig den särskildanär rättsverkan enligt 35 §som
medbestämmandelagen inträdde förstod eller rimligen borde ha förstått att
kravet helt grundlöst. I sådan situation skulle det stötandevar en attvara
ålägga arbetsgivaren betalningsskyldighet i enlighet med kravet. Det anförda
betyder inte arbetstagarorganisationen i sådan situation bör klandrasatt fören

kravet framfördes så rättstvist uppkom. Det kan i detatt enskilda fallet ñn-att
fullt legitima skäl driva ersättningskrav i förhandling eller eljestnas att ett

fastän inser den rättsliga grunden eller tillparten är och medatt obefintsvag
lig. Men i sådana fall bör betalningsskyldighet enligt 35 § medbestämmande
lagen inte kunna inträda.

I det aktuella fallet kom arbetsdomstolen fram till kravet oskäligt.att var

Frågan krav oskäligt har härefterärett arbetsdomstolenprövats iom av
fall.199flertal För det har domstolenett därvid hänfört sig tillmesta de

grundsatser lades fast i fall2°°rättsfallet AD 1980 67. I några harsom nr
domstolen därjämte berört den grundsats lades fast i rättsfallet ADsom
1977 187. Förutom i AD 1980 67 har arbetsdomstolen bara inr nr ett re

rättsfall2°1fererat kommit fram oskäligt.202till krav har varitatt ett

Enligt arbetsdomstolen gäller inte 35 § medbestämmandelagen krav som
har preskriberats vid den tidpunkt då rättsverkan enligt paragrafen annars
skulle ha inträtt, arbetsgivaren omedelbart sedan rättstvisten har kom-om
mit förklarar han inte påkalla förhandlingatt med hänsynupp attavser

199 Se AD 1982 46, 95 och 156, 1985 1986 61,1987 58 97,och 1990nr nr nr nr
42 och 100 1992 88.nr samt nr

200 1986AD 61 och 1990 42 och 100.nr nr
201 AD 1982 156.nr
202 Se också det orefererade rättsfallet 1993AD 202.nr

-

-
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-
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-
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-
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inträtt.2°3 såledesArbetstagarorganisationen harpreskription hartill att
preskriberat.anspråktvisttolkningsföreträde vid ärnågotinte ettomen

Skadeståndsfrâgor9.3 1
.

arbetsgivarentill följduppkommitharbetalningsskyldighetOm attav
arbetsdomstolentalan, dömerväcktförhandling ellerpåkallat utinte har

självaiskulle haarbetsgivaren rättbeloppetomtvistadedet även er-om
tillharegentligen intearbetstagarna rättdvs.sätmingstvisten, även om
hanbeloppet.2°4 skadestånd förbetalafåarbetsgivarenkanDärjämte att

omtvis-detinte betalamedbestämmandelagenbrutithar utattmot genom
förhållandetinte bara detkanDäremottill arbetstagarna. atttade beloppet

talan grundaeller väckaförhandlingpåkallalåtit blihararbetsgivaren att
skadeståndsskyldighet.

hararbetstagarnatill arbetstagarna,alltså betalasskallBeloppet ut men
stridarbetsgivaren iförskadeståndallmänttillnågoninte rätt attegen

till dem; detbeloppetbetalalåter blimedbestämmandelagen35 § attmot
tolkningsföreträutnyttjaarbetstagarorganisation kanden somvaraanses

paragrafen205 Där-medrättigheterdebäraredet är avsessomavsom
kollektivavtalsbrottför detskadeståndallmäntfåarbetstagarnakanemot

och be-Omha utgjort.utbetalningen kanunderlåtnaden sammaensom
§ medbestämman35både brottutgjorttalningsförsummelse har motett

dömainte i frågadetkollektivavtalsbrott, kommerochdelagen att utett
arbetstagarorganisationen.206tillskadestånddubbla

möjlighetbetalningsförmåga inte hardåligpå grundarbetsgivarenOm av
skadeståndsgrundandedet intebeloppet,omtvistadebetala det attäratt

be1oppet.2°7betalablilåta att

misstag integrundlandsting28 hade1984rättsfallet ADI ett avnr
belop-omtvistadebetalat detuppdagatsmisstagetsedantalan ochväckt ut

emellertid arbets-Dessförinnan hanntill arbetstagarna.jämte ränta,pet,
000 kr ijämte 25få beloppettalanväckatagarorganisationen utattom

Arbetsdomstolen ansåg35 §.skadestånd för brottallmänt attmot ar-

203 105.1980AD nr
204 1987 97.ADse t.ex. nr
205 1979 80.Se AD nr
206 100.1990Se AD nr
207 1982 156.Se AD nr

-

-
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betsgivaren inte skulle åläggas betala skadestånd det skälet vissatt attav
tid förflötkortare till dess beloppen betalades till arbetstagarna.att ut

I de fall på tid där arbetsdomstolen har dömt allmänt skadeståndutsenare
för arbetsgivaren har låtit bli betala belopp i enlighet med 35 §att att ut

kr.2°3medbestämmandelagen, har skadeståndet bestämts till 10 000

Arbetstagarorganisationen intekan drabbas skadestånd enligt medbeav
stämmandelagen för den har drivit oriktigt krav. Detta gälleratt ävenett

organisationen har insett eller bort inse kravet grundlöst.attom var

49 Kollektivavtal
. .

Reglerna tolkningsföreträde i 33-37 §§ medbestärnmandelagen ärom
dispositiva, och det alltså möjligt avvikelser frånär reglernagöraatt ge-

kollektivavtal 4 § 2 st.. Det exempelvis inte ovanligtärnom att parts-
ställningen vid rättstvister preciseras i kollektivavtal eller avtalenatt
innehåller bestämda tidsfrister för påkalla förhandling. Det kanatt även
förekomma regler ålägger arbetstagarsidan skriftligen anmälaattsom
tvister till arbetsgivaren. Däremot verkar det ovanligt med kollek-vara
tivavtalsregler direkt få.r bestämma avtaletsöversom anger vem som
tolkning och tillämpning vid tvist. I det följande några exempel påges
avvikande kollektivavtalsregler.

det statliga omrâdetPå finns idet det statliga huvudavtalet från år 1993

detaljerade regler partsställningen vid tvister i 33-35 §§.om som avses
Innan arbetstagarorganisation tolkningsföreträde enligt 33 ellerutövaren
34 bör den centrala arbetstagarorganisationen telefonledes eller på nå-

kontakta Statens arbetsgivarverk numerasätt Arbetsgivarver-got annat
ket, och åberopande tolkningsföreträdet bör ske skriftligen. Tvis-ett av

i 35 § skall alltid anmälas skriftligen, och anmälan skallter som avses
innehålla vissa uppgifter. I avtalet finns det avvikande regler deäven om
tidsfrister skall gälla för påkalla och påbörja tvisteförhandlingattsom
och för väcka talan vid domstol. Förhandling enligt 34 § tredje styck-att

skall påkallas inom vecka efter det arbetet har påbörjats, och för-et atten

208 se 1986AD 61, där högre skadestånd inte begärdes, och 1987 97.nr nr

-
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arbetsdagar.2°9 Vid tvistskall påkallas inom sjuhandling enligt 35 § om
§§.huvudavtalet gäller inte 33 och 34tillämpningentolkningen och av

området kommunalt huvudavtalkommunala finns det iOckså på det ett
ärrmesområden.avvikande bestämmelser i dessafrån år 1977 KHA 77

centrala personalArbetstagarorganisationen skall hos kommunensLex.
tolkningsföreträdello avtalet preciseras vidareIskriftligen utövaorgan

i 33påkallas omedelbart. Reglerna §innebär förhandling skallvad det att
§ gäller inte vidhuvudavtalet, och reglerna i 34gäller inte vid tvister om

bestämmelse i huvudavtalet.skyddsarbete enligttvister angående en

Byggnadsarbetareförbundetsfinns i Svenskabyggnadsområdet detPå av-
skriftligen måstedet arbetstagarpartental regler innebär äratt somsom

ersättningstvist eller arbetsskylhar uppkommittill känna detatt enenge
synnerliga skäl. Arbetsgivar-dighetstvist, arbetsgivaren har åberopatnär

förhandlingdärefter två arbetsdagar sig begära Mothar attparten
för måleriyrket mellanbestämmelser finns i kollektivavtaletsvarande

Målareförbundet,Riksförening och Svenska dockMålaremästamas att
Också i riksavtaletförhandling fyra arbetsdagar.fristen för begära äratt

PlåtslageriemasSvenska Bleck- och Plåtslagareförbundet ochmellan
bestämmelseravvikandeRiksförbund finns det vissa

praktiska tillämpningenDen9 5
. .

tillämpningen tolkningsföreträdesreglemadet gäller den praktiskaNär av
följandekan sägas.

gjort undersökning arbetsdomstolensRonnie Eklund har avgöranen av
fråntolkningsföreträdesreglema i medbestämmandelagen ården rörande

1992213 följandeResultatet framgår1977 fram till och med mitten avav
tabell.

209 Jämför 1985AD nr
210 1984 119 1988 81.SeAD ochnr nr
211 Jämför 1986 96.AD nr
212 Se 1986 nr91.AD
213 Se Eklund, 33 §Ronnie medbestämmandelagen, 74.s.

-

-

-

-
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Lagrum Tvist innebörden Tvist förd till AD medom
bestämmelsen i AD stöd bestämmelsenav av

33 § medbestämmande 2 0

34 § arbetsskyldighet ll 17

35 § lönetvist 27 112

De redovisade siffrorna de fallöver har dragits inför domstol skullesom
kunna tyda på tolkningsföreträdetatt rörande medbestämmandeavtal och
disciplinpåföljd 33 § aldrig tillämpas,nästan tolkningsföreträdet vidatt
arbetsskyldighetstvister 34 § uttryckligen åberopas ganska sällan, men

det s.k. tolkningsföreträdet vidatt ersättningstvister 35 § får direkt be-
tydelse relativt ofta. Denna bild densett praktiska tillämpningenav stäm-

väl med denöverens bild fårmer den redovisning desom man genom av
studier tillämpningen Nya arbetsrättskommitténav gjorde årsom
1982214 Även erfarenheterna från bl.a. de arbetsplatsbesök harsom ge-
nomförts talar för den redovisade övergripandeatt bilden riktig. Ut-är

vadöver framgår redovisningen i avsnitt 2.2.3.som arbetsplats-av av
besöken kan anföras det verkar ovanligtatt tolkningsföreträdes-attvara
reglerna får någon betydelse för handlande ochparternas tänkande vid
mindre arbetsplatser. Pâ arbetsplatserstörre däremot verkar det som om
särskilt tolkningsföreträdet vid ersättningstvister 35 § ibland kan vara
något båda medvetnaär ochparter kansom ha direkt betydelseom som
för deras handlande.

Det har gjorts flera försök förklara varför tolkningsföreträdetatt vid ar-
betsskyldighetstvister 34 § ha spelat så jämförelsevis undan-synes en
skymd roll i den tillämpningenpraktiska En förklaring skulle kunna

det på arbetsplatserna finnsatt ute osäkerhetvara vad regeln inne-en om
bär och särskilt risken för skadeståndatt vid oriktigt utnyttjande skulleett
kunna göra avstår från åberopaatt regelnattman när osäker.ärman
Tolkningsföreträdet vid ersättningstvister 35 §, där arbetstagarsidan
inte riskerar skadestånds- eller återbetalningsskyldighet, exempelvissynes
utnyttjas betydligt flitigare. En förklaring skulle kunna det,annan attvara

214 Se sou 1982:60 141 ff.s.
215 Se sou 1982:60 148s.



1994:141SOUarbetstagarorganisationförTolkningsföreträde310

ellerarbetearbetstagareslokaltförhandlasfallenskiltidet enomnär ett
intressebådailiggerallt attallmänhet partersarbetsuppgifter, i trots

skall betefrågan hurochlösningtill attfram mankomma gemensamen
för-ytterligareEnsinpåställssällanlyckas spets.intedettasig meraom

synnerhetiarbetsskyldighet,arbetstagarnasskulle kunnaklaring attvara
arbetsgivarensoch rättvidsträckt attsåområden,LO-förbundens ärinom

rättsligtriktafall kanfåganskaiarbetstagarsidanfrisåomplacera att
agerande.arbetsgivarensinvändningarhållbara mot

rättUtländsk69
. .

harSverigekonventioner,internationellanågrafinnasintetorde somDet
ellerinföraförpliktelserinnehåller atteljest,ellertillanslutit sig som

tillerkännsarbetstagarorganisationerinnebärreglervidmakthålla attsom
medbeifinnsdemotsvaranderättstvistervidtolkningsföreträde som

stämmandelagen.

reglerfinnsrättsordningvästeuropeisknågoniintedetstår klartDet att
arbetstagarorgatolkningsföreträde förreglerdehelt motsvarar omsom

i utländs-detkanDäremotmedbestämmandelagen.ifinnsnisationer som
verk-fårintearbetsgivarenreglerfinnasrättsordningar attka t.ex. om
frånåtgärdentillsamtyckefåtthan harförränåtgärdvissnågonställa

domstolellermyndighetnågonellerpersonalorgannågot

avtal,enligtarbetsskyldighetarbetstagares ver-gäller tvisterdetNär om
påarbetstagarenovanligtinterättsordningar attutländskaidetkar vara

medkan,tolkningsföreträde; hanregler harallmännagrund egetettav
lydalåta blifel,skulle hahanpåföljder attdrabbas ar-risk för omatt av
någoninte finnsdethanarbeta, när attorderbetsgivarens att anserom

arbetstagarenTyskland har rätt attavtal. Ienligtarbetsskyldighet t.ex.
franskorder.217 enligtgällerDetsammaavtalsstridigutföravägra att en

påexempelnågoträtt218. återfunnits attintehar detDäremotengelskoch
självständigtillagts rättdirekt i lag attorganisation hararbetstagarens en

arbetstagarenavtal bestämmaenligtarbetsskyldighetvid tvister omom

216 vetosådanträttsordningar kan hanterautländska t.ex.på hur ettexempelSe for
162Hanau,ff. och Peter1491975:1SOU s.s.

187217 Adomeit,KlausHanau265, och PeterSchaub,Günter s.Se s.t.ex.
218 32 ff.Andexman,D.Stevenengelskbeträffande rätt,Se, s.

-

-
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skall utföra arbetet till dess tvisten har lösts. Det torde inteatt vara ovan
ligt just sådan organisationsmässig arbetsvägran i stället kan betrak-att en

stridsåtgärd. Det torde också kunna det försttas sägas är närsom en att
det finns skydd för anställningen, krav på sakligett grund fört.ex. genom
uppsägning, frågor vivad i Sverige kallar tolkningsföreträde fårsom om
praktisk betydelse; har arbetsgivaren arbetstagarerätt sägaatt upp en som
han ogillar, därför denne driver viss mening i arbetsskylt.ex. att en en
dighetstvist, torde formell rätt för arbetstagaren genomdriva sinatten

mening i tvisten inte ha så praktisk betydelse.storegen

I Norden verkar bilden något splittrad vad gäller arbetsskyldighetstvis-
ter.219 IDanmark, vid kollektivavtalsreglerade förhållanden, och i Fin-
land arbetsgivaren huvudregel ha tolkningsföreträdeettsynes som som

det gäller i Sverige arbetstagarorganisationenmot när inte harsvarar som
tolkningsföreträdezzo;sittutövat i Danmark det dock i allmänhetär möj

ligt få snabbt avgörande tvisten det danskaatt ett medsystemetav genom
faglig voldgift. I Island och Norge verkar däremot arbetstagaren ha ett

tolkningsföreträdevisst eget

Det kan avslutningsvis det inte verkarnämnas ovanligt medatt sär-vara
skilda anordningar i utländska rättsordningar för snabbt avgöraatt ar-
betstvister och därmed minska betydelsen endera haratt parten ettav
tolkningsföreträde under tvistetiden. Europadomstolen för de mänskliga
rättigheterna har uttalat anställningstvister employment disput.ex. att
tes enligt sin generellt kräver skyndsamt avgörande expedinatur ett

decision.222tious

219 Se Kent Källström Tore Sigeman, 87s.
220 Se Per Jacobsen, 636 och Arbetsrätten i Norden, 37 och 56 Oles. s.

Hasselbalch respektive 145 Antti Suviranta och Antti Suviranta, 53.s. s.221 Se Ammundur Backman i Arbetsrätten i Norden, 209, respektive Erik Norman,s.
42 och Henning Jakhelln, 143.s. s.

222 Se 860 i det första delbetänkandet.s.

-

-

-

-
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10. Tvisteförhandling och
preskription

kommitténs första delbetänkandeI finns det redogörelse för gällandeen
regler preskription i anställningsskyddslagen och den arbetsrättsligaom

övrigt.1lagstiftningen i Vad särskilt beträffar medbestämmandelagens reg
följandeler bör och framhållas.upprepas

Den förhandlingsberättigad enligt 10 § och vill yrka skadeståndärsom
eller fullgörelse enligt medbestärnrnandelagen eller enligt kollektiv-annan
avtal har till början iaktta särskild tidsfrist för påkallaatt atten en
ling 64 §. Kopplingen till §10 innebär tidsfristen gäller för organisaatt
tion för arbetsgivare.och Fristen fyra månader från det vederbörandeär att
fick kännedom den omständighet yrkandet innehållerLagenom som avser.
också absolut frist oberoende kännedom löper två åruten som av vurmen
efter det omständigheten inträffade. Bestämmelsen i första till-handäratt
lämplig på fullgörelseyrkanden, den omfattar yrkandeäven ettmen om
ogiltigförklaring rättshandling kränker föreningsrätten.av en som

Särskilda regler för påkalla förhandling för det fall förhandlingatt attges
skall både lokalt och centralt enligt bestämmelser iäga kollektivavtal.rum
Fristen gäller då tiden för påkalla den lokala förhandlingen. Central för-att
handling skall sedan begäras inom månadertvå efter det den lokala för-att
handlingen har avslutats.

Om förhandling inte påkallas i tid, går till förhandling förlorad.rätt rätten

Skyldigheten begära förhandling inom viss tid gäller inte förbara sådaatt
bundna kollektivavtal. Alla har begäraärparter rätt attsomna av som en

förhandling berörda, och därmed omfattar skyldighetenär s.k. minoriäven
tetsorganisationer och arbetsgivare inte bundna kollektivavtal.ärsom av
Fristen räknas huvudregel från den tidpunkt då arbetstagarorganisatiosom

1 Avsnitten 223., 22.4. 22.5.och i det första delbetänkandet.

-

-

-

-

-
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eller i förekommande fall arbetsgivaren fick kännedometc.nen om om-
ständigheten. tidpunkt dåDen den enskilde medlemmen erhöll vetskap om
viss omständighet alltså inte något intresse. framhållasDet börär attav en

går förhandlingarin i sakliga med reservationer,part motparten utansom
enligt fast praxis ha avstått från preskriptionsinvändrätten göraattanses
ning. Detta gäller såväl tvisteförhandling förhandling inför domstol.som

När gällerdet brott reglerna skyldighet för arbetsgivarenmot att taom upp
medbestämmandeförhandling kan det fristen frånräknas dennämnas att
dag då arbetstagarorganisationens företrädare fick kärmedom det harattom
fattats beslut strider lagens regler förhandling och inte,ett motsom om
exempelvis, den tidpunkt då arbetsgivaren förklarar han inte sigatt anser

förhandlingsskyldigvara

Här bör också påpekas sådan förhandling föreskrivs i medbestäm-att som
mandelagen eller kollektivavtal måste ha för arbetstvist skallägt attrum en

instans.3få till prövning arbetsdomstolen förstatas upp av som

välNär har iakttagit fristen för påkalla förhandling gäller ytterligaattman
frist för väcka talan. Det skall ske inom månader efter detatt tre attre en

förhandlingarna har avslutats. Om såväl lokal central förhandling skallsom
hållas, tiden räkna från det den centrala förhandlingenär avslutadesatt att
65 §.

66I § medbestämmandelagen finns särskilda preskriptionsregler tarsom
sikte på den eller har varit medlem i organisation. Enligt dennaärsom en
paragraf medlemmen frist månad efter det organisationenattges en om en
har försuttit någon de frister gäller för denna. Utgångspunkten ärav som
alltså den tidpunkt då organisationen hade kunnat påkalla tvisteför-senast
handling eller väcka talan. Man bör här enskilda arbetstagarepoängtera att
lika väl enskilda arbetsgivare och lokala arbetstagarorganisationer -isom
sin egenskap organisationsmedlemmar berörs reglerna i 66av av

Om tvisten enskild arbetstagare, fristen enbart tid förrör väckandeen avser
talan, eftersom enskild arbetstagare inte brukar ha begärarätt attav en

tvisteförhandling. När arbetstagarens organisation har underlåtit påkallaatt
förhandling i tid innebär detta och vad tidigarerätt medlem-sagts attsom

2 1980AD 109.nr
3 4 kap. §7 arbetstvistlagen, kommitténs första delbetänkande 660.se s.

-

-

-
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tid dåfrån denmånader räknattill femtalan uppgårför väckafrist attmens
Omomständigheten.fick kännedomföreträdareorganisationens orgaom

förförbisett fristeni stället harförhandlingargenomfördaefternisationen
talan frånsig väckamånaderfyratalan, har arbetstagarenväcka attatt

regelmässigtin tingsrättenskjutasavslutades. börförhandlingen Detdet att
blireftersom arbetstagareni fall,domstol dessakommer rättatt ensamvara

tillämpligablibestämmelser kan tänkasdåsituation dessapraktiskEnpart.
för arbetstagaresförsuttit möjligheternaorganisationen hardåden attär en

kollektivavtal.lönebestärnrnelser istödfullgörelse medräkning yrka ettav

lokala organiarbetsgivare ellerorganiseradeenskildasedan gällerdetNär
enligtförhandlingsrättharuppmärksammas dedetsationer bör att en egen

arbetstvistlagens kravföljdmedbestämmandelagen. Som10 § attaven
uppståsituationenföregå kan denskalltvisteförhandling att enprocessen

förhålförhandlat. Dettatalan förrän harfår väckaenskild inte partenpart
nämlimånadFristensärskild föreskrift.föranlettharlande avserenomen

Och därefter träder depåkalla förhandling.försådant fall tideni attettgen
skall väckasmedför talanin, vilketbestämmelsernatidigare beskrivna att

förhandlingen har avslutats.månader efter detinom atttre

skadeståndstalanpreskriptiongällersärskild regel67 § finnsI avsomen
absolut frist, ochgällerstridsåtgärder. Härolovligaanledningmed enav

stridsåtmånader efter detfalli något väckastalan får inte än atttresenare
avslutats.gärden har

del-i det förstamed vad harredogörelseAv denna sagtssammantaget som
preskriptionsbestämmelsema i medbestärnrnandeframgårbetänkandet att

anställnings-reglerna iannorlunda utformadeflera punkter änlagen är
i huvudbåda regelverkendockskyddslagen. En nämnare är attgemensam

tvisteförhandkonstruktion dubbla frister ochpå medbyggersak atten
bildararbetsmarknaden därvidkollektivavtalenenligtlingssystemet

reglerna.förmönster

-

-

-

-

-
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Övriga11. frågor
medbestämmandelagen

11.1. Inledning

I detta avsnitt behandlas kortfattat sådana frågor rörande medbestämman
delagen inte har behandlats i de föregående avsnitten.som

11.2. Medbestämmandelagens tillämplighet i
internationella förhållanden

Medbestämmandelagen kan naturliga skäl inte tillämpas beträffande allaav
arbetsförhållanden med internationell anknytning. Det måste till någon av-
gränsning i medbestämmandelagens tillämpningsområde.rummet I vadav
mån viss domstol får tvist med anknytning till förhållandentaen upp en
utanför domstolslandet och vilket lands lag skall tillämpas för attsom av-

tvisten bestäms internationelltgöra och privaträttsliga regler.av process-

Vid medbestämmandelagens tillkomst uttalades frågan arbetsdom-att om
stolen behörigär tvist med internationell anknytningatt på medta upp en
bestämmandelagens område fick bedömas enligt de internationellt process-
rättsliga principer har antagits i rättstillämpningen. I övrigt uttaladessom
bl.a.:1

Medbestämmandelagen innehåller inte några föreskrifter dess tillämpom
lighet på arbetsgivar- och arbetstagarförhållanden med internationell an-
knytning. Den frågan får lösas i rättstillämpningen enligt sedvanliga normer
för lagkonflikter. Liksom beträffande arbetsrättslig lagstiftning jfrannan

1973:129 229 1974:88 214 och 1974:148t.ex. 214 börprop. s. s. ut-s.
gångspunkten medbestämmandelagen blir tillämplig på varjeattvara ar-
betsplats med dominerande anknytning till Sverige eller svenska förhållan
den. Som regel gäller detta arbetet stadigvarande förlagt tillärom mera

1 197576:105Prop. Bilaga 327.1 s.

-

-

-

-
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både arbetsgiland,utförs iarbetebeträffandeSverige eller, annat omsom
beaktas svensktDärvid börrättssubjekt.svenskaoch arbetstagare är attvare

rättssubjekt.svensktnormalt intedotterföretag i utlandet är

redovisatnyligenBritannia harden s.k. LexUtredningen genom-enom
tagit bl.a.och därvidinternationella arbetsrättensvenskagång den uppav

inter-förhållanden medtillämpning imedbestämrnandelagensfrågan om
Luganokonventionen3,Ävenanknytning fråreglerar bl.a.nationell som

förhållanden be-arbetsrättsligatillämplighet idessochdomsrätt,gor om
redovisningen.till denfår hänvisasHärhandlas där.

intematiomedtillämplig lag i tvisterfråganhär tilläggaskanDet att om
i fleralagstiftningenbetydelsepraktiskfå mindreanknytning kan närnell

till följdi vissa frågorsamordnaskontakterländer mednärliggande täta av
EG-direktiförhållandetarbetsrättsliga omrâdet. DetpåEG-direktiv det att

bestämmelserminimidirektiv,s.k.område i allmänhetpå detta är varsven
lagvalsfrågan,dockarbetstagarsidan,till förmån förfrångås görkan att

lagstiftning,olika ländersdrag iobligatoriska grundläggandevissatrots
hänseende.materielltintresse ifortsättningsvis kan haäven

Dispositivitet11.3.

bestämmelsefinns detmedbestämmandelagenstycket4 § förstaI attomen
skyldighetellerrättighetmån det innebärogiltigt i denavtal är att enett en

skälbestämmelse hareller inskränks. Dennaupphävsenligt lagen somav
avtal mellanenskildabetydelse förframgå främstkommer att en ar-strax

enskild arbetstagare,bl.a.och innebärarbetstagare,betsgivare och att enen
del inskränkaför sininte kanorganisationsförhållandena, ar-oavsett egen

honom.i frågormedinflytandebetstagarorganisationens till rörrätt som

kollektivavtaltillåtet§ framgår detstycket i 4Av andra är attatt genom
enligt vissa bestäm-skyldigheterrättigheter ochinskränkaupphäva eller

lagreglemagällermelser i lagen. Det om
medmedbestärnrnandeförhandlaför arbetsgivarenskyldighetena att

lokaltarbetstagarorganisationer såvälkollektivavtalsbärande som
§§,11-12 och 14centralt

2 också Michael Bogdan.1994:13;avsnitt 4 i DsSe se
3 1992:794.Se SFS

-

-
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b skyldigheten för arbetsgivaren lämna allmän information till kollek-att
tivavtalsbärande arbetstagarorganisationer och låta dessa granska ar-
betsgivarens räkenskaper hjälpa dem med kopior och utredsamtm.m.
ning 19-20 §§,

c tystnadsplikt och för arbetstagarföreträdarerätten hinderatt utan av
tystnadsplikten lämna information vidare till styrelseledamot i arbets-
tagarorganisationen 21-22 §§,

id vad mån kollektivavtal skall gälla för arbetsgivare efterett en ny en
företagsövergång och vad skall hända med gällande kollektivavtalsom
vid sammanslagning arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationerav
28 §.

e tiden för uppsägning kollektivavtal i visst fall avtalet pånärett ettav
någon sida har slutits flera 29 § tredje meningen,parterav

f tolkningsföreträde för kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer
33-37 §§,

g föreskriven överläggning mellan arbetsgivaren och berörda kollek-att
tivavtalsbärande arbetstagarorganisationer vid olovliga stridsåtgärder

kollektivavtalsbundna arbetstagare skall ske med den lokala organiav
sationen, det finns någon sådan 43 § 2 st., ochom

h tvisteförhandlingar tidoch för väcka talan 64-65 §§.att

När det gäller fredspliktsreglema i 41, 41a, 41b 44och §§ det vidareär
möjligt i kollektivavtal föreskriva längre gående fredsplikt, liksomatt en

möjligtdet på detta föreskriva längre gåendeär skadeståndsansättatt ett
4 § 3 st.,svar

Det krävs inte kollektivavtalet med avvikande regler har slutits nå-att av
viss organisation, central arbetstagarorganisation, det it.ex. ärgon utanen
för sig tillräckligtoch med lokalt kollektivavtal mellan arbetsgivarenett

och fackklubb.t.ex. en

I det andra delbetänkandet har det föreslagits det i 4 § skall föras inatt en
bestämmelse s.k. EG-dispositivitet. Ett kollektivavtal med avvikandeom
regler skall inte få innebära mindre förmånliga regler tillämpas föratt ar-
betstagarsidan vad följer EG-direktiven övergångän verksam-som av om
heter 77187EEG och kollektiva uppsägningar 75129EEG och
9256EEG.

Vad har innebär de grundläggande spelreglerna på arbets-sagts attsom nu
marknaden tvingande och inte kan frångåsär avtal. Det gäller igenom

-
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förhandlingsrätt§§, allmänföreningsrätt 7-9första reglernahand om
kollektivavtal15-18 §§, vadförhandlingsförfarandet10 §, är ettsom

29-31 §§, freds-avtal 23-27 §§ ochverkningar sådant haroch vilka ett
möjligtinte hellermedling 46-52 §§. Detplikt 41-45 §§ och sättaär att

det lag-inskränka eller bortavtalsvägenregler speldessa taattur genom
reglema.skadeståndsansvaret för brottstadgade mot

också be-frångås avtal harolika reglerna i lagen kanvad mån deI genom
respektive regel.genomgångenhandlats i samband med av

iMedinflytandet samband med11.4.

arbetskonflikter

föreskrifternainnebär intemedbestämmandelagenEnligt 5 § första stycket
förhållanden hosfå insyn i sådananågon föri lagen rätt motpar-part atten

eller redan utbruten arbetskonför föreståendehar betydelseten ensom
inflytandenågon tilllagreglema innebär inte hellerflikt, och rätt över mot

bestämmelsenkonflikt. Tanken bakomsådanbeslut rörande är,partens en
beslutafritt ochmöjligheterenligt förarbetena, övervägaattatt parts omen
lagensarbetsstrid inte skall rubbasgenomförainleda ochatt genom regen

stöd lagreglematill inte medsyftar främstler. Bestämmelsen partatt aven
omedelöverväganden ochi taktiskaskall kunna få insyn motpartenst.ex.

finansieringarbetsstrid eller iförberedelser förbara motpartens av ar-en
penninglån,medlemsavgifter,medel viabetsstriden avsättninggenom av

m.m.4 uttryckBestämmelsen tordeoch borgensförbindelserbidrag ettvara
lagstiftningen skallarbetsrättsligaallmän grundsats denför att varaomen

konflikter.5 liknande gäller för arbetstagar-undantagfackliga Ettneutral i

fråga till-14 § st.. Istyrelserepresentationslagen 1inflytandet enligt om
arbetskoni samband medi förtroendemannalagenlämpningen reglernaav

lagrådsremiss den 5 oktoberavsnitt 12.4.2.hänvisas till ochflikter kan
ff.51 ff. och 127till förtroendemannalag,1978 med förslag s.ny

ha betydelmedbestämmandelagen torde§ första stycketBestämmelsen i 5

arbetstagarsidanmedinflytanderättigheter förförstärktafrämst för dese

4 337.197576:105 Bilaga 1Prop. s.
5 158, 19861973:56 143, 19771974:88 222, SOU ADJämför t.ex. s. nr nrs.prop.

197139 och 197677:9040, 1971:107 144, 1973:129 samts. prop.s.prop. s.
1969:76 och SOU 1968:37.
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infördes lagen, dvs. främst till medbestämmandeför-rättensom genom
handling, fortlöpande allmän information och tolkningsföreträde. Det lag-
reglerade skyddet för föreningsrätten består exempelvis under arbets-en
k0nflikt.5 Bestämmelsen berör inte heller hålla innerättparts atten en av-
talsprestation eller frågan hur långt den allmänna förhandlingsrättenom

konflikt.7sträcker sig vid facklig Enligt arbetsdomstolen förutsätter be-en
stämmelsen dock i och för sig förhandlingsrätten fortlever under lov-att en

arbetskonfliktglig

Bestämmelsen tillämpas bara i fråga förhållanden och beslut hos motom
har betydelse för förestående eller redan utbrutenparten arbetskonsom en

flikt. Arbetskonflikten måste alltså något aktuell, detsätt ävenvara om
inte helt nödvändigtär stridsåtgärder skall ha exempelvis varslats. Ochatt
det måste fråga förhållanden har betydelse för på detta sättvara om som en
aktuell konflikt. I rättsfallet AD 1978 65, avsåg perrnittering vidnr som en
boardfabrik, har arbetsdomstolen kommit in på frågan vilka förhållanden
och beslut berörs bestämmelsen i 5 § första stycket:som av

Paragrafen innebär den tillämplig endastär det sig förhållanatt rörom om
den har betydelse för arbetsstriden. Detta krav medför enligt förarbetesom

beslut eller åtgärder normalt hör till förhandlingsskyldigatt arbets-na som
givares verksamhet och normalt underkastadeär förhandlingsskyldigsom
het regelmässigt fortfar underkastade sådan skyldighet vidatt ävenvara ar-
betsstrid. Vill arbetsgivare lägga driften eller sälja delt.ex. sinen om en av
rörelse eller liknande, han fortfarande skyldigär förhandla därom, i denatt
mån åtgärden inte föranledd eller vidtagenär med avseende på arbetsstriav
den. På fortfar arbetsgivaren,sätt uttalas det i förarbetena,samma att vara
skyldig förhandla i arbetsledningsfrågor i den mån sådana kommeratt upp
under konflikten.

Det citerade uttalandet i förarbetena torde sikte pånärmast exempelvista
sådana fall arbetsgivare införnär föreståendenära konflikt vidtar åt-en en
gärder för lägga produktionen i syfte hålla igång driftenatt attom trots
konflikten. Sådana taktiska dispositioner skall arbetsgivaren kunna göra

påkalla primära förhandlingar med den fackligautan organisationatt som
tillgripaväntas stridsåtgärd. Uppkommer däremot behov begränsaett attav

eller inskränka driften under pågående konflikt till följd händelseav en som
inte har samband med konflikten, måste arbetsgivaren följa medbestärn
mandelagens regler primär förhandlingsskyldighet. Som exempel påom ett

sådan situation kan det fallet arbetsgivaren under pågående konen tas att
flikt med arbetstagaregrupp sig nödsakad företagsekonomiskaen attser av
skäl perrnittera arbetstagare Förhandlingsskyldighet torde ien annan

6 Prop. 1975762105 Bilaga 1 337.s.
7 Se 197576:105 Bilaga 1 481 jämföroch 1978AD 142prop. t.ex. samt,nr

beträffande tolkningsföreträdesreglerna, AD 1981 72. Jämför också Reinholdnr
Fahlbeck, Arbetsprocessrätt, ff.75s.

8 1980AD 94, jämför AD 1990 52.nr nr
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skulle till-den arbetstagaregruppenfall föreligga,sådant även senareett om
visserligenKonflikten kani konflikt.organisationfackligaden ärhöra som

tillbakgrundenekonomiska lägeträngda utgörbidragit till dethasägas som
perrnittesamband meddirektadetkonflikten har inteperrnitteringen men

stycket§ förstaundantagsregeln i 5förbör krävasringsåtgärden attsom
tillämplig.skallmedbestämmandelagen anses

undantagsregeln måstedet anförda havill medArbetsdomstolen sagt att ges
konfliktengälleromedelbartbeslutså bara detillämpningsnäv att somen

slå vakt prinnämligenregelnSyftet medregeln. äromfattas att omav . lovlig konneutralitet vidarbetsrättsliga lagstiftningensrörande dencipen
medbestycketregeln i § förstatillräckligt 5ändamålflikt. dettaFör är att

fack-för denarbetsgivarentillåterså denstämmandelagen avgränsas attatt
i detarbetsgivarendispositioner gördölja sådanaliga motparten som

fackligadenskadeverkningarminska desyftetdirekta att som
stridsåtgärd. Detsin ärtillfoga honomorganisationen att genomavser

speciellai andratillämpligbliundantagsregeln kan ävenmöjligt att
sådana fallsammanhang på närtänker i dettaArbetsdomstolensituationer.

primärbestämmelseriakttaför arbetsgivarenskyldighet t.ex.att omen
arbetsgivarenbindningar formedföra sådanaskulleförhandlingsskyldighet

fackligadenfriståskulle mötaverket inte längrei självahan attatt
effektivasynpunktarbetsgivarensfrånstridsåtgärd på det mestmotpartens

tordesituationersådanadock tilläggaArbetsdomstolen villsättet. att vara
ocksåbedömningennämligen vidmåsteManförhållandevis sällsynta.

arbetstagarpartenskanarbetsgivarenförhållandet mötadetbeakta att
nämligenavsågs,påstridsåtgärder sätt än egnagenomannat nysssom

i form lockout.exempelvisstridsåtgärder av

stycketi § förstaundantagsregeln 5ansågs1992 22ADrättsfalletI nr
till dessbeslutarbetsgivarenstillämplig påmedbestämmandelagen attatt

baraarbetstagare,träda i kraftskullelockoutvarslad stänga somaven
verksamhetenbedrivastället kunnaför iallt arbetestrejkade, fråndelvis att

verkningminskadärigenompersonal förochmedvidare attextrareserver
för arbets-skyldighetnågonfarms alltså intestridsåtgärdema. Detama av

verk-fattades ochbeslutetmedbestämmandeförhandla innangivaren att
ställdes.

tillståndkollektivavtalslöstTillfälligt11.5.

bestämmelsefinns detmedbestämmandelagenstycket§ andra attI 5 omen
kollektivavtal tillfälligtskall tillämpasi lagenbestämmelser närvissa även

bestämmelsernafrågagäller. Detinte är omom
medbestämmandeförhandla i ll-arbetsgivarenförskyldighetena att

12 §§,
information i 19 ochallmänlämnaarbetsgivarenförskyldighetenb att
arbetsskyldighets- ocharbetstagarorganisation itolkningsföreträde förc

34-35 §§.ilönetvister
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Dessa bestämmelser arbetstagarorganisationer bundna kolärger som av
lektivavtal i förhållande till arbetsgivaren särskilda rättigheter. Bestämmel

i 5 § innebärandra stycket dessa lagliga rättigheter består ävenatt närsen
arbetstagarorganisationen tillfälligt inte bunden kollektivavtal. Påär av
motsvarande särskild lagbestämmelse kan dessa rättighe-sätt- utanmen

bestå kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisationäven tillfäl-närter en
arbetsgivareligtvis saknar medlemmar hos Under den tid det inteen

finns något gällande kollektivavtal, föreligger inte den fredsplikt som en-
ligt lagen normalt följer kollektivavtal. vissaTrots bestämmelserett attav

inflytande för arbetstagarsidan alltså skall tillämpas under den tid dåom
det i allmänhet tillåtet vidta stridsåtgärder, finns det, enligtär att sär-en
skild bestämmelse i 5 § första stycket, inte någon enligt lagen till insynrätt

sådana förhållandeni hos har betydelse för arbetskonmotparten som en
konflikt.flikt eller till inflytande beslut sådanöver rörsom en

inte klartDet helt vad skall gälla arbetsgivare,är aldrig harnärsom en som
varit bunden något kollektivavtal, träder in i arbetsgivarorganisation,av en

tillfälligt inte bunden något kollektivavtal. Blir arbetsgivarenärsom av
skyldig medbestämrnandeförhandla enligt 11-12 §§ med denatt t.ex. ar-
betstagarorganisation arbetsgivarorganisationen normalt brukar hasom
kollektivavtal med redan från inträdet i organisationen eller först sedan det
har träffats kollektivavtal binder arbetsgivaren I förarbetena tillett som
medbestärnrnandelagen uttalade lagrådet med instämmande departeav
mentschefen det verkade ligga till hands arbetsgivanärmastatt att attanse

arbetstagarorganisationen.11frånredan inträdet fick förpliktelser motren
fårDet oklart vad gäller det avtalslös arbetstagarorganär äranses som en

nisation i motsvarande situation träder in medlem i tillfälligtsom som en
kollektivavtalslös huvudorganisation.

syfteEtt med införa medinflytandebestämrnelsema i lagen detatt attvar
skulle komma till stånd kollektivavtal medbestämmande och sådanaattom
avtal skulle eller bl.a. de bestämmelserersätta i 5 § and-anpassa som avses

stycket. Bestämmelserna medinflytande kan, liksom så ofta falletärra om
med arbetsrättslig lagstiftning, frångås kollektivavtal. Om lagbe-genom nu
stämmelsema skall tillämpas under tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd,

9 Se 197576:105 Bilaga 352.1prop. s.
Se föregående avsnitt.närmast

11 197576:105Prop. Bilaga 482 530.1 ochs.
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det fallet lagbestämmelsema påfråga sig vad skall gälla ikan attsomman
medbestämmande till-kollektivavtalförutsatt harsätt ersatts ett somav om

medbestärnrnandeavtalet fortsätta till-gälla. Skallfälligt har upphört att att
lagbestämmelsema träda i avtalets ställe Lagenseller skalllämpas genast

just lagbestämmelsemamed särskild bestämmelseavfattning attomen
tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd -tyderunderskall tillämpas närmast

12tillämpas.lagbestärnmelsema då skallpå genastatt

SFO-området gälla för någotmedbestämmandeavtalet på upphördeNär att
medbestärnmandeavtal för de arbetsgivarei avvaktan påår sedan ett nytt

Arbetsgivaralliansen, centralt påanslutit sig till verkarhade man ar-som
avtalet inte hade någon efterverkan be-betsgivarsidan ha utan attansett att

tillämpasi medbestärnrnandelagen skulle i stället, dockstämmelserna att
uppgörelser i i enligheteventuella tvister förordades godo meddet vid

gamla avtalet.andan i det

efterverkanfrågan kollektivavtalsI avsnitt 11.7. berörs närmare.ettom

Arbetsgivar- arbetstagarorganisationer11.6. och

medbestämmandelagen riktar sig främst till arbets-Reglerna i parterna
arbetsgivarna och arbetsmarknadsorganisationema.marknaden, dvs. De

betrakta ideella för-flesta organisationer på arbetsmarknaden är att som
någon allmän lagstiftning rörande sådana föreningareningar. Det finns inte

sammanslutning förnågon lagstiftning vad krävseller om som av enens
skall ideell förening med rättskapacitet.denatt anses vara en

ideella föreningarna påMedbestämmandelagen bygger de arbets-att
rättskapacitet och kan träffa avtal och vid domstolmarknaden har svara

principer i fråga ideella föreningaroch knyter till de har utbil-an om som
i rättstillämpningen och den juridiska litteraturen. Beträffande de all-dats

förutsättningarna för sammanslutning skall ha rättskapacitetmänna att en
ideell förening SOU 1975:1 601 ff.såsom t.ex.se s.en

6 förstamedbestämmandelagen finns det däremot i § stycket definitionI en
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för skilja sådanaatt ut sam-av

12 Jämför 1978 134.AD nr

-
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manslutningar från andra sammanslutningar. Det krävs enligt lagtexten av
arbetstagarorganisation a den sammanslutningären arbetstagare,att en av

b den har stadgar och catt den enligt dessa stadgar skall tillatt ta vara ar-
betstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren. Med arbetsgivar-en
organisation motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.avses en
Vilka betraktaär arbetsgivare respektiveatt arbetstagaresom har be-som
handlats i avsnitt Det krävs inte alla medlemmar i organisationenatt vid
varje tillfälle arbetstagareär respektive arbetsgivare, och kravet på visst
innehåll i stadgarna strängt.skall inte tolkas så

I andra stycket i 6 § finns det definition begreppen lokal respektiveen av
central arbetstagarorganisation, används i medbestärnmandelagensom
och i lagstifming.även Med lokal arbetstagarorganisationannan en avses

sådan sammanslutning arbetstagare i lokalen förhandlingärav partsom
med arbetsgivare. förarbetenazHärom isägs

Nonnalt torde det bli fråga sammanslutning arbetstagareom ären av somanställda på arbetsplats, dvs. driftsenhet motsvarande.samma Inom t.ex.
industrin i första hand verkstadsklubb, tjänstemannaklubbavses Saknasetc.
sådan sammanslutning gäller föreskriften den lokalavdelning sektion etc.

brukar förhandla lokalt för arbetsplatsen. Finns påsom arbetsplats t.ex.enbåde verkstadsklubb och underavdelningar denna grupperen etc.av avsesmed lokal arbetstagarorganisation normalt verkstadsklubben, eftersom det
dennaär i lokalaär förhandlingar. sammanslutningarpartsom yrkes-av

inom arbetstagarorganisation sällan lokalgrupper utgör arbetstagarorgaen
nisation i medbestärnrnandelagens mening eftersom de oftast inte har några
förhandlande eller därmed jämförliga uppgifter.

Med central arbetstagarorganisation förbund eller därmeden ettavses en
jämförlig sammanslutning arbetstagare.av

Begreppet central arbetstagarorganisation finns i 8 § föreningsrätt, 14 §
medbestämmandeförhandling, 20 § information vid medbestämmande
förhandling, 22 § rätt lämna tystnadspliktsbelagd informationatt vidare
till styrelseledamot och 36 § tolkningsföreträde. Begreppet central för-
handling, varmed förhandling med central arbetstagarorganisaavses en
tion, finns i 36-37 §§ tolkningsföreträde och 64-65 §§ tvisteförhand
ling. Begreppet lokal arbetstagarorganisation används, förutom i 14, 20,
22 och 36 §§, i 43 § överläggning i samband med olovlig stridsåtgärd av

13 Se 197576:105 Bilaga 1 338 ff.prop. s.
Prop. 197576:lO5 Bilaga l 341. Se också AD 1990 51 företagsklubb ellers. nr
lokalavdelning lokal arbetstagarorganisationw och Kent Källström, 76 ff.s.
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föreförhandlinglokaloch begreppetarbetstagare,kollektivavtalsbundna

64-65 §§.i 37 ochkommer

respektivelokalvaddefinitionnågon ärinte i lagenfinnsDet ensomav
lagenregel idet finnsarbetsgivarsidan,påorganisationcentral trots att en

på arbets-organisationsuppdelningsådandet finnsförutsätter att ensom
givarsidan.15

organisationsförhâlkompliceradebehandlar6 §stycket itredjeDet mera
arbetstagarorganisaellerarbetsgivar-bestämmelsertanden. De avsersom

sådanaflerasammanslutningargälladelartillämpligaiskall äventioner av
anslutdeorganisationenimedlemmedfallsådanaorganisationer. I avses

skalldetsammaAvsiktenmedlemmar. äroch deras attorganisationernana
arbets-ellerarbetsgivar-sammanslutningarsådanafleragälla näräven av

organisaöver-överordnadislutit sighartagarorganisationer ensamman
tion.16

pågårförändringarstrukturelladeanmärkasavslutningsviskanHär somatt
innebärabl.a. kanochförvaltningoffentlig attochnäringslivetinom som

egenskapiverksamhet änoch driveranställdatidigare somöver annantar
begreppetbetydelse föranställda fåskulle kunnaförlängningeni t.ex. ar-

jämställdabestämmelsenfrånbortsettbetstagarorganisation, omsom
företagareintemedlemmarna ärförutsätta-tordeuppdragstagare att egna

arbetsgivare.i sinhellerinteoch tur

15 s § 2se st.
16 342.197576: 105 Bilaga 1Se s.prop.
17 delbetänkandet.i det förstaoch 9.4.1.avsnittSe
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sådant11.7. Kollektivavtal och avtals
efterverkan

23-31aI §§ finns det bestämmelser kollektivavtal. Bestämmelserna harom
5.13översiktligt beskrivits i avsnitt Också i det andra delbetänkandet har

berörts.19frågor rörande kollektivavtal i någon mån detI betänkandet har
det- bakgrund EG-direktivet 77187EEG övergång verk-mot av om av
sarnheter -lämnats förslag till komplettering 28ett av

Bestämmelserna kollektivavtal i medbestämmandelagen går tillbaka påom
de bestämmelser i detta fördes in i lagstiftningen redanämne som genom
1928 års kollektivavtalslag, samtidigt arbetsdomstolen inrättades.som
Domstolen har åren tolkat och tillämpat bestämmelserna i ett stortgenom
antal Genomavgöranden. rättstillämpningen har viktiga principer kunnat
utbildas eller klarläggas, ifråga s.k. konkurrerande kollektivavtalt.ex. om

Ävenkollektivavtalstolkning.och rättsvetenskapen har under lång tidom
bestämmelserna kollektivavtal betydandeägnat uppmärksamhet, ochom

det har lagts fram flera juridiska doktorsavhandlingar med direkt anknyt
kollektivavtaletzoning till

ländernaI inom påEU kontinenten finns det exempel på utförligamera
lagregleringar kollektivavtalets verkningar den reglering haränav som
funnits i Sverige sedan 1920-talets slut.

Rörande bestämmelserna kollektivavtal i medbestämrnandelagen fårom
hänvisas till de framställningar har anmärkts inledningsvis. Här skallsom
bara speciell fråga beröras. Det gäller den praktiskt betydelsefullaen men

efterverkan.komplicerade frågan kollektivavtals Frågan får aktuettom
varje gångalitet kollektivavtal löperett ersättasut utan att genast ettav

kollektivavtal. Med kollektivavtal har efterverkan be-nytt att ett attavses
stämmelserna i avtalet tillämpas sedan avtalet har löptäven ut.

Först måste några grundläggande förhållanden beröras.
.

18 Se också, särskilt beträffande 25a och 31a §§, 1994:13.Ds
19 Se särskilt avsnitt 3.3.2. och 3.4.3.3. i det andra delbetänkandet.
20 ÖstenAv Undén år 1912, Svante Bergström 1948,år Axel Adlercreutz år 1954,

Sten Edlund år 1967, Anders Victorin år 1973, Kent Källström år 1979 och av
Håkan Göransson år 1988.

21 Se efterverkan, har hämtats från tyskans Nachwirkung, Steintermenom som
Evju, 256 med 3 ochnots.
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iuppmärksammats dennågotefterverkan harkollektivavtalsFrågor ettom
litteraturenjuridiska

anställningsvillkor ochdelas in ikollektivavtal kaniVillkoren grovtett
k0llektivavtalsparter23 gällerför kollektivavtalsparterVillkorenvillkor för

arbetsgivaremellanträffa kollektivavtal, dvs.kanmellanbara parter som
arbetsmarknaden. Det kanpåmellan organisationerfackförening elleroch

medbestämmande förförhandlingsordning,reglerfråga omomomvara
skall ske.kollektivavtaletuppsägningeller hurfackföreningen avom en

mellan deinte direktkollektivavtal tillämpasAnställningsvillkoren i ett av-
förhållandenareglerai stället avseddadetalsslutande är attparterna, utan

kollektivavtal nämliarbetstagare. Ettarbetsgivare ochmellan enskilda är
i deför medlemmarnatillämpningsområde bindandesittinom även av-gen

och arbetstaenskilda arbetsgivarnadvs. deorganisationerna,talsslutande
kolbundnaarbetsgivare och arbetstagare26 §, och är ettavsomgarna

överenskommelse striderträffagiltig verkaninte medlektivavtal kan som
§24. anställningsvillkoren ibrukarkollektivavtalet 27 Man säga attmot

finnsanställningsavtalvarje enskiltinnehåll ikollektivavtal utgörett som
arbetstagare.25arbetsgivare ochkollektivavtalsbundna enskildamellan

anställningsvillkorenkonstruktionen;dubblakallas för denbrukarDetta
anställningsavtalenzöenskildakollektivavtalet i desåväl iåterfinns som

vilken lön ochkollektivavtal kan gällaiAnställningsvillkoren t.ex.ett ar-
utför visst arbete.skall ha hanenskild arbetstagarebetstid när ettsom en

22 därtill KällströmsNelhans -jämför Kenttid främst JoachimSe från resenare
Sigeman iockså Tore Löntagar-1986 33cension i Lag Avtal 7 mennr s.

108 Lunning,Praktisk arbetsrätt, Larsff., Reinhold Fahlbeck,126rätt, s.s.
299 Se också JuneBergqvist, 117 och KurtLunning Olof65 och Lars s.

Svantediskussion kan hänvisas till Bergström,äldre svensksjö. Beträffande s.
Sture Petrén i SvJTochmellan Svante Bergström66 jämte meningsutbyte

utländsk kan i fråga507 ff. Beträffandeff., 494 ff. och rätt1949 241 oms.s. s.
Tariffhänvisas till Stein Evjunordiska språk finskaframställningar på utom

påJoachim Nelhans Rättsläget den1984 254 ff.,eftervirkning i TtRavtalens s.
1983 714 ff.tillstånd i SvJTunder kollektivavtalslösttyska arbetsmarknaden s.

arbetsmarknaden sedan kollek-amerikanskaRättsläget på denoch densamme ett
Eklund i353 ff., jämte replik RonnieSvJT 1984tivavtal upphört gälla iatt avs.

Bidrag till tolkningenfinsk del Helge Halme1985 407 ff., förSvJT rättssamts.
371 ff.kollektivavtal i 19326 § i JFIlagen s.av om

23 ofta benämningarnai den juridiska litteraturenförebild förekommerEfter tysk
obligationsrättsliga villkor.obligatoriska ellervillkor respektivenonnativa

24 1989 108 och 112.Se ADt.ex. nr
25 33situation 1976 nedan.Jämför för speciell ADdock nren
26 sou 1975:1 309 ff.Se s.
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regler i kollektivavtalEn särskild avsedd reglera för-ärtyp ett attav som
hållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare sådana regler inteär som

någon egentlig mening förrän betraktarhar arbetstagarnaman som grupp.
kan gälla regler i kollektivavtal arbetsgivares 100Det t.ex. ett attom en an-

friaställda får disponera tio parkeringsplatser eller vilken turordning som
skall gälla mellan vidarbetstagarna uppsägning på grund arbetsbrist.av

natur.regler skulle kunna kallasSådana anställningsvillkor kollektivav

kollektivavtalsbunden arbetsgivare oftastEn den avtalsslutanär gentemot
arbetstagarorganisationende skyldig tillämpa kollektivavtalets anställatt

ningsvillkor beträffande arbetstagare inte medlemmar deniäven ärsom
avtalsslutande organisationen och därmed inte rättsligen bundnaärsom av
kollektivavtalet. Det vanliga sådan arbetstagares enskildaär att en an-
ställningsavtal kollektivavtalsbundenmed arbetsgivare får inne-en anses
hålla eller ibland faktiskt innehåller uttrycklig hänvisning tilltysten en- -

vid tid gällande kollektivavtaletdet och således bruket på den kolattvar
lektivavtalsreglerade arbetsplatsen blir för sådananormerande arbetstaga
re.29 ocksåDet så de enskilda anställningsavtal kollektivav-är att som en

träffar,talslös arbetsgivare i den mån avtalet saknar uttrycklig reglering,
kollektivavtalet.ofta får reglerade det i branschen dominerandeanses av

arbetsrättsliga lagstiftningenDen i utsträckning s.k. semidispositivär stor
lagstiftning. innebärDetta lagbestämmelsema frångåskanatt ettgenom
kollektivavtal, kan innebära såväl inskränkningar utvidgningar isom som
fråga arbetstagarsidans rättigheter enligt lagen. Såväl lagstiftningom som
reglerar förhållandet mellan kollektivavtalsslutande medbeparter, t.ex.
stämmandelagen, lagstiftning reglerar anställningsvillkor, t.ex.som som
anställningsskyddslagen, i utsträckning semidispositiv. Beträffandeär stor
lagstiftning anställningsvillkor det vanligt med bestämmelseärom en av
innebörd den arbetsgivare bunden kollektivavtal medäratt ettsom av av-
vikelser från fårlagen tillämpa avtalet också arbetstagare inte ärsom

27 FinlandI verkar tala solidamormer, till skillnad från individualman om
normer, Helge Halme, 373, och Antti Suviranta i Arbetsrätten i Norden,se s. s.
113.

28 Se 1977 49AD och jämför § förordningen7 1976:1021 statliga kolt.ex. nr om
lektivavtal, 2 § i den från och med den 1 januari 1995 upphävda lagensamtm.m.
1965:576 ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingarom m.m.
med 1965:153 33.prop. s.

29 Se 1978AD 163 och 1984 79 och 98 1det andra delbetänkandet.t.ex. nr nr s.
30 Se NJA 1968 570.t.ex. s.
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ickerättsligen bundna det, dvs. på oorganiserade eller medlemmar i enav
organisation. semidispositiva lagstiftningenavtalsslutande Ibland denrör

sådana anställningsvillkor kollektiv natur inte har någon meningav som
inte betraktar arbetstagarna bestämmelsert.ex.som en grupp, omom man

gäller lagstiftningturordningen mellan arbetstagare. När det reglerarsom
individuella anställningsvillkor det vidare vanligt enskilda anställär att
ningsavtal inskränker arbetstagarens rättigheter ogiltiga, medan såärsom
dana utvidgar rättigheterna kan gällande.görassom

kollektivavtal upphör gälla, kan någon avtalspartema ha förNär attett av
avsikt inte alls träffa något kollektivavtal vissa eller allarörande denyttatt
frågor reglerades i kollektivavtalet. vill alltså ha tiH ståndParten ettsom

tillståndkollektivavtalslöst i någon fråga tidigare kolpermanent som var
bådalektivavtalsreglerad. Den situationen avtalspartema harmotsatta att

för avsikt träffa kollektivavtal i alla de frågor regleradesatt ett nytt som av
gamla i följande för tillfälligt kollektivavtalslöstdet avtalet kallas det ett

tillstånd, eller någon dem kan ha för avsikt försöattoavsett att parterna av
ka ändra på det materiella innehållet i kollektivavtalsreglema.

i stället för kollek-Ett kollektivavtal kan upphöra därför den partenatt ena
fråga inte läng-tivavtalet vill tillämpa någon underliggande Attnorm. en

fråganre reglerad i kollektivavtal innebär inte helt oreglerad.är ärett att
finns alltid allmänna principer falla tillbaka på, dessa inne-Det ävenatt om

antingen arbetstagarsidan frittbär bara arbetsgivar- eller har be-rätt attatt
utgå32. följandefrågan skälig lön skall När det i deti eller,stämma t.ex., att

upphörande kollektivavtal det finns underliggandetalas närettom av en
sådana allmärma, oskrivnakan tillämpas stället dock intei avsesnorm som

stället i första fallet kollektivavtalet innehållerI hand det attnormer. avses
från semidispositiv lag avvikande regler. Men det kan också frågavara

upphörande lokalt kollektivavtal innehåller tillåtna avvikelettom av som
från kollektivavtal. underliggandei centralt Denettser normerna normen

skall alltså på något finnas fastlagd i författning eller kollektivavtal.sätt

Från efterverkan skiljas fråganfrågan kollektivavtals bör tolk-ettom om
kollektivavtalet. Om i kollektivavtal föreskrivsningen det detett attav

skall inrättas nämnd eller arbetsgivaren skall fondera medel föratten sena

31 se tillämpningen 1978 163 1991sådana bestämmelser AD och 78.om av nr nr
32 AD 1933 130.nr
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måste det givetvis,upphör gälla,kollektivavtaletutbetalning och att omre
vidtasupphörandeefter avtaletsnågon efterverkan,kollektivavtalet inte har

avvecklas i principeller fonden skallnämndenavvecklingsåtgärder. Hur är

utfyllas i situatolkas eller dennakollektivavtalet skallfråga huromen
kollektivavtal kankollektivavtals efterverkan. Ettfrågaoch intetion en om

vad skall gälla sedan avtalet harreglerinnehålla uttryckligavidare om som
upphört.33 mån sådana regler kaninte klarlagt i vadtorde dockDet vara

arbetstagare efter utträdeexempelvis enskildapåtillämpas som ur en av-
sig från själva kollektivav-arbetstagarorganisation har frigjorttalsslutande

talet.

kollektivavtal har efterverkan dethuruvidabedömadet gäller ärNär ettatt
Framställkollektivavtalsregler.mellan olikaskiljafruktbart typeratt av

villkor för kollektivavtalsparter.granskninginleds medningen aven

kollektivavtalsparterVillkor för

bundna1978 134 avsåg brukadeRättsfallet AD ettparter som vara avnr
förhandlingsordning innehöll regler både lo-kollektivavtal med omsomen

månader gällde inte kollektivav-förhandling. Under tvåcentralkal och ca
frågan reglerna i medbestäm-förhandlingsordningen, ochmedtalet var om

innehåller regler central för-inte i aktuellt hänseendemandelagen, omsom
för förhandlingsordningen. Arbets-skulle tillämpas i ställethandling, då

uttalade:domstolen

har räkna med kollektivavtals-allmänt erkänttordeDet att attatt manvara
anställningsvillkor får efterverkanrörande löne- och andrabestämmelser en

gälla avlösaskollektivavtalet ifråga upphörtför tiden efter det att utan attatt
förhärskande uppfattningenkollektivavtal.något Dennytt synesnumeraav

söka i förhållandeträttsliga förklaringen hänill detden är att attattvara
anställningsvillkorbestämmelser löne- och andrakollektivavtalets om

Kollektivavtalsregleri enskilda anställningsavtalen.också ingår de av
i kollektivavtalet och i det enskildadärmed finnas bådedenna skulletyp

juridiska litteraturen kallats denanställningsavtalet, något i densom
f..konstruktionen bl.a. SOU 1975:1 310dubbla se härom s.

förhandlingsordningen har emellertidaktuella bestämmelserna ii måletDe
anställningsvillkor.sedvanliga löne- och andra För-karaktär änen annan

33 situationen kollektivavtalsparter har kommitJämför för norsk del denrätts attom
kollektivavtals regler inte skall ha någon efterverkan Steinöverens ettattom

del denna situation Jacobsen,Evju, 282 ff., och jämför for dansk Perrätts om s.s.
också 381 Frågeställningen huruvida enskilda76 ff. Jämför Helge Halme, ar-s.

kollektiv-betsgivare och arbetstagare på förhand kan komma överens att ettom
någon efterverkan berörs något nedan i samband med behand-avtal inte skall ha

rättsfallet 1976 33.lingen ADav nr

-

-

-



Övriga332 frågor medbestämmandelagen SOU 1994: 141

handlingsordningen reglerar nämligen i första hand förhållandet mellan de
kollektivavtalsslutande och deras underorganisationer. Reglernaparterna

till förhandling och förhandlingsprocedurenrätt skall indelas iattom om
lokal och central förhandling kan inte ingå i de enskilda anställnings-antas
avtalen. Det förhåller sig nämligen så enskild arbetstagare inte har nå-att en

förhandlingsrätt. Sådan tillkommer på arbetstagarsidanrätt endastgon
facklig organisation.

enlighetI med detta skulle inte räkna med nyssnämndaresonemang attman
bestämmelser i förhandlingsordningen har någon efterverkan. Ett sådant

torde ocksåsynsätt bäststämma med rättsuppfattningenöverens på arbets-
marknaden. Det visserligen ovanligt arbetsmarknadspartemaär såatt agerar

förhandlingsordningen upphör gälla i samband med avtalsförhandatt att
lingar. Normalt förfar nämligen så förhandlingsordningen får iattman vara
kraft för tid då kollektivavtaletsäven bestämmelser löne- och anställom
ningsvillkor upphört gälla. Men har arbetsmarknadspart i sambandatt en
med avtalsförhandlingar förhandlingsordningenäven måste syftetsagt upp
därmed ifråga vill helt eliminera verkningarna för-antas att partenvara av
handlingsordningens regler förhandlingsrätt och indelning i lokal ochom
central förhandling under den tid avtalslöst tillstånd skall råda.

I rättsfallet det, såvitt framgår, fråga tillfälligt kollektivavtalslöstettvar om
tillstånd i den mening detta uttryck används här båda kollektivavtalspar-

verkar ha varit inställda på träffa förhandlingsordningter ochatt en ny
det fanns i medbestämmandelagen underliggande kunde till-en norm som
lämpas i stället. Kollektivavtalet ansågs då inte ha någon verkan under den
tillfälligt avtalslösa perioden. finnsDet inget talar för utgångenattsom
skulle ha blivit det hade varit fråga kollek-etten annan, om permanentom

tillstånd.tivavtalslöst

Utgången i 1978 års rättsfall har kritiserats, och det har gjorts gällande att
rättsfallet skulle ha lågt eller osäkert prejudikatvärde, eftersom baraett tre
ledamöter deltog i avgörandet.

Här kan också arbetsdomstolen i AD 1992nämnas 93 enhälligt ochatt nr
med deltagande sju ledamöter ha tillämpat principer iav synes samma
fråga förhandlingsordnings efterverkan i 1978 års rättsfall, närom en som
det- enligt vad domstolen särskilt noterade inte från någondera partens
sida hade gjorts gällande det skulle finnas någon efterverkan.att

34 Jämför AD 1992 93, där det kollektivavtalslösa tillståndet i dennr permanentvar
meningen den avtalsslutande organisationen på arbetstagarsidanatt hade upphört.
Att avtalsslutande organisation upphör innebär dock inte det automatiskten att
blir fråga kollektivavtalslöst tillstånd, eftersom medlemmarnaett i denom upp-
lösta organisationen regel fortfarande bundna kollektivavtalet,ärsom av t.ex.se

1973AD 16 och 1976 33.nr nr
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När det gäller medbestämmandeavtal, där det i medbestämmandelagen
finns underliggande kan tillämpas i stället, talar lagens avfattnormer som
ning med särskild bestämmelse just lagbestämmelsema skallatten om
tillämpas under tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd 5 § 2 st. och i viss
mån avtalspraxis för lagbestärnmelsemaäven skall tillämpasatt genast

permanent.35det kollektivavtalslösa tillståndet tillfälligt elleroavsett ärom

Arbetsdomstolens motivering i 1978 års rättsfall verkar på villkorut att
för kollektivavtalsparter, inte reglerar förhållandet mellan arbetsgivaresom
och arbetstagare och inte flyter in i de enskilda anställningsavtalensom
mellan dem, inte har någon efterverkan alls, eftersom sådana villkor inte
lever vidare i de enskilda anställningsavtalen sedan kollektivavtalet har
upphört. Detta talar för villkor för kollektivavtalsparter inte alls skulleatt
ha någon efterverkan och detta skulle gälla i fall där intedet finnsävenatt
någon underliggande kan tillämpas i stället. Man kan exempelnorm som
vis tänka sig s.k. organisationsklausul innebörd arbetsgivaren inteatten av
får anställa någon inte medlem i den avtalsslutandeär arbetstagarorgasom
nisationen. Sedan sådant kollektivavtal har upphört gälla tillfälligtett att
eller skulle det med detta inte finnas något hinder försynsättpermanent
arbetsgivaren under oorganiserade.36den avtalslösa perioden anställaatt

Här tilläggaskan arbetsdomstolen, under den tiden domstolens behörigatt
het i princip bara omfattade kollektivavtalstvister, kollektivav-ansett att ett

intetal har någon efterverkan i den meningen utlöpt kollektivavtal,att ett
regler alltjämt tillämpas, kunnat grunda behörighet för domstolenvars att

tvist lön underavgöra den kollektivavtalslösa tiden eller tvist avskeom om
tid.37dande har skett under sådansom

Anställningsvillkor

ländernal inom EU kontinenten verkar intedet ovanligt med ut-vara
tryckliga lagbestämmelser åtminstone anställningsvillkor i kolatt ettom
lektivavtal skall fortsätta tillämpas sedan avtalet har upphört gälla.att att

Tyskland33,Sådana bestämmelser finns i Frankrike, Belgien ocht.ex.

35 Se avsnitt 11.5.närmare
36 Jämför AD 1979 120, där arbetsgivare bunden två kollektivavtalnr en som var av

med oförenliga organisationsklausuler sade det kollektivavtalet och bör-upp ena
jade tillämpa organisationsklausulen i det andra kollektivavtalet.

37 AD 1946 54 respektive AD 1947 76, jämför 2 kap. l § 2 arbets-nr nr st.numera
tvistlagen och 197677:14l 46.prop. s.

38 § 4 Tarifvertragesetz. Se också Joachim Nelhans Rättsläget på den tyska arbets-
marknaden sedan kollektivavtal upphört gälla i SvJT 1984 353 ff.ett att s.
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bestämmelse.Spanien.39 finnsSverigeIsådanNorden har NorgeI en
lagbestärnrnelflerafinns detbestämmelse.sådan Däremotnågondet inte

brukar bun-arbetsgivare ellersituationengäller den äratt varaenser som
kollektivavtal.41 behandlas här,skallintedessa fall,I närmareden somav

tillfälligt kollektivav-efterverkan vidha slagskollektivavtaletkan sägas ett
delbetänkandet har detlag. det andrapå grund Itillstånd direkttalslöst av

innebärmedbestärnmandelagen28 §ändringföreslagits att ettsomaven
företagsöver-videfterverkanfall skall ha visskollektivavtal i vissa enen

gång.

kollektiv-återanställning inomtillföreträdesrättsituationspeciellFör en
överlåtits tillföreträdestiden harunderverksamhetavtalsområdet när enen

tidigare arbetsgidenkollektivavtalsförhållanden änarbetsgivare med andra
rättspraxis hararbetsdomstolendet vidarekan gettsägas att genomvaren

här betecknasvid vadefterverkankollektivavtal slags även ettsomett som
tillstånd.kollektivavtalslöstpermanent

sällan bestämmelseheller såfinns det intekontinentala EU-statemaI de en
kollek-tillämpaarbetsgivare skallkollektivavtalsbundeninnebörd att enav

organisatioavtalsslutandei denpå medlemmarinte barativavtalsreglema
bestämmelse finnssådananställda. Enbeträffande andraävenutannen

möjlighetovanligt det finnsinteFinland. vidareockså i Det är attatt ge-en
kollek-sträckaliknande åtgärdnågonmyndighetsbeslut eller ut ettettnom

branscharbetsgivare iomfattativavtals giltighet till även t.ex.att en som
avtalsslutandei denheller medlemmaroch inteträffat avtaletinte har är ar-

allmängiltigförklaring.43 finns detFinlandIs.k.betsgivarorganisationen
kollektivavtalet hardominerandedetbestämmelsesedan länge attomen

införtsnyligeni har detarbetsavtalslagen, och Norge§allmängiltighet 17
kollektivavtalsregler.44 lallmängiltigförklaringtill slagsmöjlighet ett aven

det finnsbestämmelser. Mennågra sådana allmännafinns det inteSverige
arbets-kollektivavtalsbundeninnebärbestämmelser attsagt ensomsom

på andrafrån lagavvikerkollektivavtalsregler ävenfår tillämpagivare som
organisationen; sådan bestäm-avtalsslutandemedlemmari denanställda än

kan vidarekollektivavtalslös arbetsgivareFinland. Enfinns imelser även
permitteringssystem ochkollektivavtalsregleratansluta sig till ettnumera

i stället fördettatillämpaanställdamed sinakomma systemöverens attom
anställningsskyddslagen.§2 4lagbestämmelsema st.

anställningsvillkor inne-beträffandeefterverkankollektivavtal harAtt ett
-tillämpasnågoninteavtalsreglema ochbär inte än attannat annan norm

39 64.34, 53 ochKerstin Ahlberg, 14,Se s.
40 Evju.se Stein
41 hänvisningarividareanställningsskyddslagen28 §22 § 2 ochSe samtst.t.ex.

Joachim Nelhans.
42 förerörandedelbetänkandetandraförslagen i det179. Jämför här1993AD nr

tagsövergån gar.
43 Kerstin Ahlberg.Se
44 34.i Norden,i ArbetsrättenOle HasselbalchdelJämför för dansk rätts s.
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sedan kollektivavtalet har upphört gälla. stårDäremot det enskildaatt ar-
betsgivare och arbetstagare fritt under den kollektivavtalslösa periodenatt
komma andra villkor, villkoren skulle strida detöverens även motom om
gamla kollektivavtalet; kollektivavtalets tvingande verkan enligt 27 § upp-

fallhör i allt i och med kollektivavtalet löper Det torde vidareatt ut. vara
uteslutet med stöd medbestämmandelagen döma allmänt skadeatt utav
stånd för brott regler i kollektivavtal vilket har upphört gällamot ett att

kollektivavtalsreglema har efterverkan.även om

ståDet torde helt klart anställningsvillkor i kollektivavtal i vissa fallatt ett
efterverkan.har Det gäller sådana regler kan tillämpas beträffandesom en-

skilda arbetstagare och där det finns någoninte underliggande norm som
stället.45kan tillämpas När kollektivavtali lön har löpt fortsätterett ut,om

lönevillkoren tillämpas på förut, dock arbetsgivarensättatt attsamma som
och arbetstagaren kan komma andra villkor. Förklaringen tillöverens om
detta brukar kollektivavtalsreglema i enlighet med den s.k.attanges vara
dubbla konstruktionen ingår i de enskilda anställningsavtalen och le-även

kvar där.ver

Under speciella omständigheter kan det dock så kollektivavtaletattvara
inte någonhar efterverkan, AD 1976 33.se nr

År 1956 träffade oorganiserad arbetsgivare hängavtal med Svenskaetten ÅrBeklädnadsarbetareförbundet. 1972 upplöstes förbundet. Arbetsdomsto
len kom fram till arbetsgivaren hade varit bunden kollektivavtalet in-att av
till utgången år 1972, det därefter hade rått kollektivavtalslöstattav men
tillstånd. Tre anställda medlemmar i förbundet hade alltså till kollektiv-rätt
avtalsenliga förmåner till detta datum. Frågan rörde vad skulle gälla forsom
de medlemmarna för tiden därefter. Arbetsdomstolen uttalade:tre

Arbetsdomstolen går härefter in på vilka för arbetstagarnas löne-normer
förmåner tillämpliga för tiden efter utgångenär år 1972. Förbundetsom av
har, för det fall bolaget skulle inte ha varit bundet kollektivav-att anses av
tal, gjort gällande kollektivavtalsenliga förmåner likväl skall utgå, medatt
hänsyn till enligt förbundets mening överenskommelse med dettaatt en
innehåll träffades och de arbetstagarnanär anställdes hos bola-trevar aven

Genom förhör med [två arbetstagarna och arbetsgivaren] har emelget. av
lertid blivit styrkt i målet bolaget träffade särskilda överenskommelseratt
med och de arbetstagarna löneförmåner anknytningtrevar en utanav om
till vad gällde enligt riksavtalet inom branschen. Härav följersom att
arbetstagarna inte med fog kan anspråk på löneförmåner enligtgöra
kollektivavtal bara med hänvisning till vad överenskoms närsom
arbetstagarna anställdes.

45 Se NJA 1959 562.t.ex. s.
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få be-emellertid pågäller kankollektivavtal längre sättEtt ett annatsom
nämligen,innehåll. Kollektivavtaletanställningsavtalenstydelse för anses

anställningsavtalen,påha efterverkandet upphört gälla,sedan att en
mellananställningsvillkor alltjämt gällerkollektivavtaletsinnebärande att

ikollektivavtal träderanställningsavtalets intill dessenskildadet nyttparter
anställningsavtalet ändrat innehållfallkraft eller i annat genomges

situationenfall emellertidI dettaöverenskommelse mellan dess ärparter.
kollektivavtalsenligauppgivit[Arbetsgivaren] obestrittspeciell. har att

saknade såvälTydligtvisnågonsin tillämpats på arbetsplatsen.förmåner
själva kännedom,arbetstagarna närföreträdarebolagets som

[hängavtalet] denöverenskommelsenträffades,anställningsavtalen attom
bundnapå grund därav1956 gällde ochseptember15 att parterna avvar

efterutgående löner ha höjtsanställningstidenUnderriksavtalet. synes
innehållet i riksavtaletarbetstagarnabolaget ochdiskussion mellan attutan

omständighetframkommit någonmålet intesärskilt beaktades. I har som
1974 stredutgått under åren 1973 ochlöneförmånerpå detyder motatt som
hänsyn till detArbetsdomstolen finner medvaritvad parterna ense om.

norrnerande i frågavaritinte kan haanförda riksavtaletatt omanses
1956 upphördeseptemberöverenskommelsen den 15efter dettimlönen att

1972.med utgångengällaatt av

deefterverkanregler skall kunna hakollektivavtalsFör att ett genomen
iinte baraalltså krävasanställningsavtalen verkar detenskilda att parterna

kollektivavtalet ock-bundnavarit rättsligenanställningsavtalet har utanav
varit kändaåtminstone harfaktiskt tillämpats ellerregler harså dessatt

frågaförmodligen1976 års rättsfall detarbetsplatsen. Ipå ettom per-var
tillstånd46, påverkatinte hadettakollektivavtalslöstmanent men synes

Även kollektivavtalslöst till-viddomstolens ett permanentresonemang.
anställtill dessha efterverkankollektivavtalet alltså kunnastånd skulle

mellan dessöverenskommelseinnehålländratningsavtalet par-genomges
Dter .

utgången ikan hade övervägandenalternativ tolkningEn styrtsomav
Kollektivavtalsbundna enskildaföljande.rättsfallet skulle kunna vara

träffagiltig verkanvisserligen inte medarbetstagare kanarbetsgivare och
dekollektivavtal. Men hargällandeöverenskommelser strider mot ettsom

träderogiltiga överenskommelser,träffat sådana temporärtfaktiskt
nonnerandekollektivavtalets tvingandekraft såöverenskommelsen i snart

tillämpa dentill handsligger dåverkan har upphört; det närmare att norm
fortsättavaritfaktiskt harenskilda ände överens att attparterna omsom

från. sådantförsökt avvika Ettkollektivavtal de hardettillämpa attsom
tordeåterupplivandeöverenskommelsersbeträffande ogiltigasynsätt

arbetsgivare ochför enskildamöjligtdetförutsätta äratt attman anser
dessförinnangiltighetstid ellerkollektivavtaletsunderarbetstagare att

efterverkanfnågoninte skall hakollektivavtaletkomma överens attom

46 avtals-och medlemmarnasorganisationen hade upplöstsavtalsslutandeDen
bundenhet hade upphört.

47 Jämför Halme, 383Helge s.
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Det måste betecknas osäkert anställningsvillkor kollektivsom mera om av
dvs. regler bara har någon mening betraktarnatur, arbetstanärsom man

har någon efterverkan i de fall där det inte finns någongarna som grupp,
underliggande kan tillämpas i stäHet. Man kan tänka signorm som t.ex. ett
kollektivavtal med regler i vilken turordning arbetstagarna skall ha rättom
till omplacering tjänster.43till ledigblivna, attraktiva Det typiska för an-
ställningsvillkor kollektiv reglerär måste gälla för helanatur attav samma
den aktuella arbetstagargruppen för reglerna skall meningsfulla;att vara
regleringen måste just kollektiv. Men den kollektivanär regleringen,vara
dvs. kollektivavtalet, har upphört gälla, kan individuella avtal träffasatt
med varje arbetstagare, denne skall erbjudas ledigat.ex. tjänst.att nästaom
Måhända kan det i fråga huruvidasättas anställningsvillkor kollektivav na-

i kollektivavtal kan ingå i detur ett enskildaäven anställningsavtaanses
len.49 För tydlighets skull bör påpekas det oftast inte finns någotatt som
hindrar anställningsvillkor kollektiv faktisktatt tillämpas beträfnaturav
fande hela arbetstagargruppen sedan kollektivavtalet har upphört och att
detta inte torde ovanligt.vara

När det gäller anställningsvillkor där det finns underliggandeen norm som
kan tillämpas i stället läget också ganskaär osäkert. Det finns inte särskilt
många eller klargörande uttalanden i lagförarbeten eller rättspraxis. I det
fallet den underliggandeatt lagstiftningutgörs uppkommer sär-normen av
skilda frågeställningar, och framställningen börjar med behandla dettaatt
fall. Framställningen därvid inledningsvisär begränsad till att avse an-
ställningsvillkor inte kollektivärsom natur.av

En frågeställning hänger med det förhållandet den arbetsrättslisamman att
lagstiftningen anställningsvillkor i utsträckning kan frångåsga tillstorom

förmån för arbetstagaren kollektivavtal eller enskilt anställningsav-genom
tal, medan frångående till arbetstagarens nackdel bara får ske kolgenom
lektivavtal, oftast bara s.k. centralt kollektivavtal.ett Hargenom en ar-
betsgivare och arbetstagare i enskilt anställningsavtal kommitetten över-

avvikelser från sådan semidispositiv lagstiftning vilka iens vissaom av-
seenden utvidgar arbetstagarens rättigheter enligt lagen och i andra avseen
den inskränker dem, de avtalade inskränkningamaär i rättigheterna således

48 Se den kollektivavtalsregcl berördesLex. i rättsfallet AD 1986 67.som nr49 Jämför AD 1986 37, där arbetsdomstolen verkar ha intagit skeptisknr hållningentill påstående regler avseendeett vinstandelssystematt skulleom ett inne-utgöra
håll i arbetstagarnas enskilda anställningsavtal.
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gällande;utvidgningamamedanlagen ärstridandeogiltiga såsom mot en
nedkantill lagenförhållandei sättasutvidgningarnafråga är omannan

Hadejämkning.regleravtalsrättsligaallmännatillämpning t.ex.med omav
såväl in-skullekollektivavtal,gjortsavvikelsermotsvarande ettgenom

giltiga.50 Menvaritharättigheternautvidgningamaskränkningama avsom
gälla51upphöravvikelsermed sådanakollektivavtal atthändervad när ett

tillämpasdålagbestämmelsemakollektivavtalsreglema ellerantingenSkall
s.k. dubb-med denenlighetikollektivavtalsreglemakanhelhet Elleri sin

medföraochanställningsavtalenenskildaingå i dekonstruktionen anses
får tillämpaslängreinterättigheternainskränkningar ireglernaatt om

kollektivavtalsstödnågotfinnslängredet inteogiltigadeeftersom närär
tillämpasskallrättigheternautvidgningarnamedan av

något berörtdepartementschefenstudieledighetslagen hartillförarbetenaI

frågeställningamaz5z

kollek-tillfälligtundertillämpningkollektivavtalens fortsatta[F]rågan om
Enligträttstillämpningen.överlämnaskunnatillstånd börtivavtalslöst

formellttordearbetsmarknadenpå ävengällersedvänja utanden som
fortsattregelkollektivavtalsreglema ägaavvikandelagstöd de som

teoretiskt såförklarasförhandlingar. Dettapågående atttillämpning under
kollektivavtalinnehåll från desitthämtaranställningsavtalenenskildade

detdådetVisserligen kan sägaslängre gäller.inte attformellt settsom
tillåtna iinteavvikande regler ärregelnoförenligt medskulle attvara . likväl tillåtasdetskäl börpraktiskaanställningsavtal. Av attenskilda

fårkollektivavtalsföreslcrifterandraliksomstudieledighetkollektivavtal om
tillstånd, överensavtalslöst ärtillfälligtundervidareleva parternaom

inteförhållandenaendastgiltighetdockVad ägerdärom. sagts omsom nu
harnågonderariktning,i sagtpekar parten uppattt.ex.annan

skall gälla.regler i ställetlagenskollektivavtalet för att

deUttalandeträttstillärnpningen.tillalltså överlämnats attFrågan har om
uttrycklitillämpasfår fortsättakollektivavtalsreglemaavvikande att avser

hartillstånd, ingenderadärkollektivavtalslösttillfälligt partenbara ettgen
gälla i stället.skallbestämmelserför lagenskollektivavtalet attsagt upp

ochförhandlingarpågåendeundertillämpningenockså baratalasDet om
kollektivavtalspartematidigare är överensdesituationenden omattom

vidare.får levaavtalsföreskriftemaatt

verkarantyddedepartementschefenfrågeställningarnapåDe somsvar
tillämpas iKollektivavtalsregler fårmellanståndpunkt.slagsinnebära ett

26.1968168 och AD197677190Jämför nrt.ex. s.prop.
51 264.Stein Evju,delnorskSe för rätts s.
52 198485:62 17137 och197879:175jämför1974:148 93;Prop. s.s.prop.s.
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kollektivavtalslöstsin helhet under tillfälligt tillstånd, denett teoremen
tiska förklaringen till detta dessa regler innehåll i deutgörattanges vara
enskilda anställningsavtalen. Och det praktiska skäl medför allaär attsom
kollektivavtalsregler på detta lever vidare i de enskilda anställsättsom
ningsavtalen fåbör tillämpas hinder vissa avvikelser från lagenutan attav
inte tillåtna kollektivavtalsstöd.är utan

finns rättsfallDet rörande frågeställningarna, AD 1979 137.ett nr

På läkarområdet fanns det kollektivavtal bl.a. innehöll från 1970 årsett som
arbetstidslag awikande regler. Kollektivavtalet upphörde gälla. På grundatt

oenighet arbetstidsreglema kunde inte någotän kollektiv-annat nyttav om
träffasavtal och arbetstagarsidan varslade bl.a. stridsåtgärder.genast, om

Under tiden den 11 maj-5 juni 1978 rådde det tillfälligt kollektivavtals-ett
löst tillstånd. Arbetstagarsidan hävdade arbetsgivaren under den tidenatt
skulle tillämpa arbetstidslagens bestämmelser, medan arbetsgivarsidan an-
såg de awikande avtalsreglema alltjämt fick tillämpas. Arbetsdomstolenatt
kom fram till det förenligt med arbetstidslagen tillämpa regler iatt attvar

kollektivavtal rörande arbetstiden under tillfälligt avtalslöstävenett
tillstånd. Avtalsreglerna fick då tillämpas både i förhållande till
organiserade och oorganiserade arbetstagare. Domstolen pekade bl.a. på de

praktiska svårigheter skulle kunna uppkomma lagensstora som om
bestämmelser helt plötsligt skulle tillämpas. underströksDet också detatt
här fråga tillfälligt avtalslöst tillstånd, där bådaett partervar om var
inställda på få till stånd kollektivavtal.att ett nytt

Arbetsgivaren fick alltså under tillfälligtden kollektivavtalslösa tiden till-

lämpa de avvikande kollektivavtalsreglema i stället för bestämmelserna i
1970 års arbetstidslag inte detta. Detöverenstrots att parterna var om
framgår inte rättsfallet pågickdet avtalsförhandlingar under hela denav om
avtalslösa tiden. I fall det inte ha haft någon betydelse denvart attsynes

stridsåtgärder.53sidan hade varslatena om

kan här finnasDet anledning särskilt det beträffande bestäm-att notera att
melsen disciplinpåföljd i 62 § medbestämmandelagen, de få be-om en av
stämmelser i den lagen berör anställningsvillkor, inte finns någon be-som
stämmelse kollektivavtalad disciplinpåföljd får åläggas ävenatt närom
kollektivavtalet tillfälligt inte gäller, det i lagen finns uttryckligtrots att en
bestämmelse vissa andra bestämmelser skall tillämpas koläven närattom

gäller.lektivavtalet tillfälligt inte skulle kunnaDetta tala för just kolatt
lektivavtalsregler disciplinpåföljd har någoninte efterverkan i enlighetom
med 1979 års rättsfall.

Det finns anledning anknytande spörsmål. Det gäller detatt ta ettnu upp
förhållandet semidispositiv lagstiftning ofta innehåller bestämmelseatt en

53 Se också sou 1994:106 38 ff. och 76s.
5 § 2 avsnitt 11.5.st., se
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avvikande reglerkollektivavtal medarbetsgivaren får tillämpa ävenattom
avtalsslutande arbetstagaror-medlemmar i denintepå arbetstagare ärsom

medsysselsätts i arbeteförutsättning deganisationen under att som avses
avtalet.55

arbetsgivaren under den till-framgåri 1979 års rättsfalldomskälenAv att
kollektivavtals-de avvikandekollektivavtalslösa tiden fick tillämpafälligt

sådan lagbe-Beträffandepå oorganiserade arbetstagare.reglema även en
flera frågoremellertid uppkommastämmelse kan det när ettsagtssom nyss

kollektivavtal upphör.

bunden olika kollektiv-arbetsgivare brukarförekommerDet att vara aven
avtalsømrâdeflera arbetstagarorganisationer ochavtal i förhållande till att

varandra. kollektivavtalen till-Om bara de bådalappar över ettnu avna
arbetsgivaren i enlighet medfråga sigfälligt upphör gälla, kanatt omman

innebörd får börja tillämpa det kollek-lagbestärmnelse berörd attnyssen av
i tillfälligt kollek-på medlemmar dentivavtal fortfarande gäller ävensom

konflikt tvåarbetstagarorganisationen. uppstår mellantivavtalslösa Här en
kollektivavtalets efterverkan i enlighet medprinciper; principen om

arbetsgivaren skall kunnarättsfall och den lagfästa principen1979 års att
avtalsområde. Fråinomvillkor alla arbetstagaretillämpa sammasamma

rättspraxis. Fonnella skäl och rättssäkerhetshänsyninte avgjord iär ta-gan
uttryckliarbetsgivare faktiskt bör få förfara på detlar för sättatt som en gen

sakliga skäl kan tala itydlig lagbestämmelse tillåter,och även en annanom
får koltalar arbetsgivaren tillämpariktning. Lagbestämmelsema attom

alla förhålvilket innebär arbetsgivaren underlektivavtalsreglema, väl att
kollektivavtalsregler harförut tillämpalanden kan fortsätta att somsom

detenlighet 1979 års rättsfall, och detta torde ocksåefterverkan i med vara
vanliga.

i det fallet baragäller huruvida arbetsgivarenanknytande frågaEn att ett av
får tillämpa dessakollektivavtalen innehåller avvikande reglerde båda även

kollektivavtalsbärande organisationen. I mångamedlemmar i den andra
kollektivavtaluttryckligen lagbestärnmelsenfall framgår det här att ettav

på inte medlemmar i denmed avvikande regler får tillämpas dem ärsom
inteorganisationen under förutsättning arbetstagarenavtalsslutande bara att

i vissa fall saknasnågot tillämpligt kollektivavtal,omfattas annat men enav
62beträffande disciplinpåföljd § 2uttrycklig sådan bestämmelse, st.t.ex.se

medlem i viss kolmedbestämmandelagen; får arbetsgivaren t.ex. ge en en
disciplinpåföljd med stödlektivavtalsbärande arbetstagarorganisation aven

arbetstagarorganisations kollektivavtal. Ibland kanregler härom i en annan

55 197677:90 170, där framgår semesterlagens bestämmelseJämför det atts.prop.
träffats för gälla enbart vissa individuellainte syftar på kollektivavtal har attsom

jämför å andra sidan 1978 163, där arbetsdomstolenmedlemmar, AD ver-men nr
motsvarande regeln i anställningsskyddslagenkar förutsätta den ävenatt avser

s.k. exklusivavtal.
56 98 1952 8 § för-1978 1984 50, 1988 och 7Jämför AD 155, samtt.ex. nrnr nr nr

1976: 1021 statliga kollektivavtal, och 2 § i den från ochordningen om m.m.
1995 1965:576 ställföreträdare för kom-januari upphävda lagenmed den l om

1965: 33vid vissa avtalsförhandlingar med 153 ävensamts.mun m.m. prop.
92 1973:129 192 SOU 1988:49 89 ff.1974:148 och samts. s.prop. s.
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det framstå förbiseende lagbestämmelsenett inte innehållersom att något
uttryckligt undantag för det fallet arbetstagaren omfattasatt ett annatav
kollektivavtal. Det kan vidare det särskilt i äldre lagstiftningnoteras att
ofta talas tillämpligt kollektivavtal.ett Man kanannat kanskeom fråga sig
huruvida det krävs det andra kollektivavtalatt arbetstagaren omfatsom

faktiskt måste innehålla fråntas lagen avvikandeav regler eller det äromtillräckligt med kollektivavtal lönert.ex. ochett andra allmänna anställom
ningsvillkor inte innehåller några från regler59;lagen avvikandesom avserbestämmelsen reglera konkurrens mellan kollektivavtalsregleratt med från
lagen avvikande regler eller mellan kollektivavtalsområden

Nu finns det anledning beröra fråga. Haratt arbetstagaren rätten annan
kräva kollektivavtalsreglema tillämpasatt underatt tillfälligt kollektiv-ett

avtalslöst tillstånd eller har arbetsgivaren väljarätt i stället tillämpaatt att
de underliggande lagbestämmelserna. Utgången i 1979 års rättsfall integer
någon direkt vägledning; där användes uttryckssätt avtalsreglemaattsom
får tillämpas och detta förenligt med 1970 årsatt arbetstidslag. Omvar
anledningen till kollektivavtalsreglema får tillämpasatt under denäven
tillfälligt kollektivavtalslösa tiden dessa harär blivit innehåll i deatt en-
skilda anställningsavtalen, vilka består under den angivna tiden, verkar
lösningen given; arbetstagarna har med stöd innehållet ivara sinaav en-
skilda anställningsavtal krävarätt kollektivavtalsreglemaatt att och inte
lagbestämmelsema helhet.5°-tillämpas i sin

Men brott enbart enskilt anställningsavtal förmot inteett med sig skyldig
het betala allmänt skadestånd. För sådantatt skadestånd skall utgåatt krävs
det förfarande brottatt utgör kollektivavtalett eller arbetsrätts-mot ett en
lig lag skadestånd.stadgar sådant Det torde,som uteslutetsagt,som varamed stöd medbestämmandelagenatt döma allmänt skadeståndav förut
brott regler i kollektivavtal vilket harmot upphörtett gälla kolävenatt omlektivavtalsreglema har efterverkan. För allmänt skadestånd skall kunnaatt
utgå för brott sådana kollektivavtalsreglerett harmot efterverkan tordesom
det därför krävas förfarandet lagbrott.utgöratt Men utgången i 1979ett års
rättsfall visar arbetsgivaren inte behöver tillämpaatt de materiella lagbe-
stämmelsema under tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd,ett han i stälomlet tillämpar kollektivavtalsreglema.

Det sagda torde, det gällernär efterverkan kollektivavtalsreglerav sominnehåller för arbetstagaren oförmånliga avvikelser från semidispositiv lag,
innebära arbetsgivaren kan drabbasatt allmänt skadestånd for brottav motden semidispositiva lagen, han inte tillämpar kollektivavtalsreglema.om

57 Jämför 1973:129 192 och 198l82:7l 113prop. 1978792175s. 138.s. samt s.58 Jämför 1957:80 133.prop. s.
59 Jämför 197879: 175 138, där det för jämställdhetslagensprop. del talass. ettomtillämpligt jämställdhetsavtal.annat
60 Jämför AD 1978 163 och NJA 1959 562, jämför å andra sidannr AD 1976s. men

33nr ovan.
61 Se AD 1976 135.t.ex. nr
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allmäntdömamöjligthuruvida det är utatttvekakan ärVad omman följt defaktiskt hararbetsgivarelagbrottförskadestånd sommot en
kollektivavtalsregleravvikandeintelagbestämmelserna,materiella men

situationendenmedefterverkan. jämföra attkanHär enhar mansom regler inteavvikandemedkollektivavtalgällandehararbetsgivare ettsom oorganiserade.beträffandelagbestämmelsemaellerdessasigtillämpar vare

kollektivavtalsreglerfår deträttsfallårs1979bl.a. attmed antasenlighetI
efterverkanhalagstiftning kansemidispositivfrånavvikelserinnebärsom

behandlaåterstår dåtillstånd. Detkollektivavtalslöst atttillfälligtunder ett
videfterverkanhakankollektivavtalsregler ettsådanahuruvida per-frågan

tillstånd.63 direktnågoninte vägdetfinnsHärkollektivavtalslöstmanent
rättspraxis.ledande

kollektivavtals-efterverkanfråganbehandlas baraInledningsvis avom
finns idereglerförmånligare änarbetstagarnainnebär för somregler som

arbetsgivaenskildedenreglersådanadvs.lagen,semidispositivaden som
verkangiltigmedkommahade kunnat överensarbetstagarenoch omren

lagen.hinderutan av

konstruktionvilkentillkonstruktionen,dubblas.k.dengodtarOm man
förarbeten64, ochmedbestämmandelagenssig ihänförtsärskilt harman

anställenskildainnehåll i detillblirkollektivavtalsreglernaalltså attanser
löptharkollektivavtaletsedan ut,därlever kvaroch ävenningsavtalen

demed stödarbetstagarnaarbetsgivarensåvälstå klart avtorde det att som
kollektivavtalsreglernakrävaharanställningsavtalen rätt attenskilda att

löptharellertillfälligtkollektivavtalet permanentsedantillämpas även
träder ikollektivavtalintill dessefterverkankollektivavtalet har nyttut;

innehålländrat över-anställningsavtaletfalleller i genomkraft gesannat
parter65. blir densådant avgöMed synsättdessmellanenskommelse ett

anställnings-enskildadetändramöjligtmån detvadifrågan ärrande att

avtalet.

62 arbetsdomstolen rätts-uttalanden62 med att1977AD man avJämför omavnr
påfoljdsregel skallmedförsiktigmycketmåstesäkerhetsskäl anta attatt envara

ordalag.regelnstäcksområdeutanför dettillämpas avsom
situa53 ovanligaredenockså förgälladelartillämpligaitordenedanDet sägssom lagbestämmeldispositivaheltfrånavvikelserinnebärkollektivavtalettionen att

arbetstagarennackdel fortillfrångåskan ävenbestämmelsersådanadvs. somser,
arbetsgivaren.ochdennemellanavtalettgenom

också64 jämför270,Bilaga 1l97576:lO5310 och s.SOU 1975:1Se s.prop.s.
ff.291

65 33.1976AD nr
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Ändringar i enskilt anställningsavtal kan åstadkommas flera olikaett

a kollektivavtal på grund sådantsätt: avtals normerandeettgenom av
verkan66, b uttrycklig eller underförstådd överenskommelsegenom en
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren så länge överenskommelsen inte

kollektivavtal57strider eller tvingande lagstiftning och cmot genom en
ensidig uppsägning för omreglering anställningsvillkor efterföljandeochav

motparten63.från Det står också klart innehållet i enskiltaccept att ett an-
ställningsavtal kan ändras tvingande lagstiftning eHergenom genom myn

lag.69dighetsbeslut har fattats med stödsom av

harDet emellertid på tid gjorts gällande kollektivavtal inteatt ettsenare
skulle ha någon efterverkan för de enskilda anställningsavtalen i det fallet

kollektivavtalet har i uttrycklig avsikt få befrielse från vissatt sagts attupp
förpliktelse i kollektivavtalet, dvs. vid kollektivavtalslöst till-ett permanent
stånd.70 I den mån kollektivavtalet föreskrev avvikelser från semidispositiv
lagstiftning, skulle lagen i stället träda in.genast

Om håller fast vid det den dubblasynsätt konstruktionen harman som an-
innebära, skulle det i detta fall alltså finnas ytterligare försetts väg t.ex.en

arbetsgivare ändra innehållet i enskilda anställningsavtal, haratten som
sitthämtat innehåll från kollektivavtalet, någon överenskommelse medutan

arbetstagaren eller hans organisation. Frågan har praktisk betydelse,stor
särskilt i tider då det kan bli aktuellt med sänkning tidigare utgåendeav
förmåner. Om arbetsgivare kollektivavtal medsäger regler 27etten upp om
dagars i uttrycklig avsikt i stället börja tillämpa semesterlagenssemester att
bestämmelser numera till bara 25 dagarsrätt blir frågansom ger semester,

med det angivna det räckersynsättet med denna enda kollektivav-om
talsuppsägning eller arbetsgivaren måste vidta någon åtgärd,om t.ex. upp-
sägning för omreglering, beträffande alla kanske tusentals enskilda an-
ställningsavtal. Räcker det med sådan kollektivavtalsuppsägning, skulleen
vidare arbetsgivarorganisation ensidig åtgärd kunna ändra allaen genom en
de enskilda anställningsavtal gäller mellan tidigare kollektivavtals-som
bundna arbetsgivare och arbetstagare.

Frågeställningen med det här hum-synsättsynes ytterstsom avses vara
vida kollektivt genom kollektivavtal reglerad förmån vadutöveren som

föreskrivet kan,är med verkan för hela kollektivet alla arbetstaannars
gare, fås upphöra enskild åtgärd kollektivavtalsuppsägning iatt genom en
visst uttryckligt syfte från bara den partssidan eller det för attena om
uppnå sådan kollektiv verkan också krävs kollektiv åtgärd ett kollek-en en
tivavtal indragning förmånen. Att förmån enligt kollektivav-om av etten

66 Se 26 § medbestämmandelagen.
67 Se 27 § medbestärnrnandelagen.
68 Se 1993AD 61.t.ex. nr
69 Jämför angående myndighetsbeslut 198182: 154 57.t.ex. prop. s.
70 Se Sigeman,Tore Löntagarrätt, 128; yttrandet torde bara situationer därs. avse

det finns utfyllande normering i semidispositiv lag.t.ex.en

-

-

--

- -

-

-



Övriga 1994:141SOUfrågor medbestämmandelagen344

in kollektiv-kan drasenskilda anställningsavtaleller enligttal ettgenom
klart.71 tidi-förarbeten elleri rättspraxis,verkar det intestår Däremotavtal

för det skullepåtagligt stödfinnas någotjuridisk litteratur attmeragare
enskilpå innehållet ikollektivavtalsuppsägning för ändraräcka med atten

anställningsavtal.da

möjligt förenadet knappastanförda tordedetSlutsatsen är attattvaraav
innebära medkonstruktionen hardubbladendet synsätt ansetts upp-som

skulle beroendeefterverkankollektivavtalsreglemasfattningen att avvara
kollektivavtaletmedagerande i sambandkollektivavtalspartemas att upp-

sig påtorde grundasådan uppfattninggälla. En synsätt.hör ett annatatt
dubbladeninte påhar dockalternativaSådana sättsynsätt samma som

jurirättspraxis och deni lagförarbeten,artikuleratskonstruktionen t.ex.
för möjliga, alter-redogöraförsökskalldiska litteraturen. Här göras ett att

nativa synsätt.

uttalandet departeciteradelämpligen i detUtgångspunkt kan tas avovan
knöt departements-studieledighetslagen. Därförarbetena tillmentschefen i

konstruktionen, såsomdubblatydligt till denchefen visserligen teoreenan
tillstånd,kollektivavtalslöstefterverkan vid tillfälligtförklaring tilltisk men

någonderagälla,samtidigt kunde sägernärhan partent.ex.att annatangav
i stället skall gälla.bestämmelserkollektivavtalet för lagensattupp

kollek-tillstånd bådatillfälligt kollektivavtalslöstfråga ärdetNär är ettom
skall reglerasförhållandena förr ellerinställda påtivavtalsparter att senare

detnaturligare denframstår dåkollektivavtal. Det attett norm somsomav
tillämpasutgjort får fortsättakollektivavtalet har ängamla att att annanen

bruket på arbets-plötsligt skall tillämpas;i lagstiftning heltfinnsnorm som
på avseddafastställs dettill dess sättet,skall få fortsättaplatsen normen ny

kollektivavtal.dvs. ett nyttgenom

stårläget annorlunda. Härkollektivavtalslöst tillståndVid ärpermanentett
förhålinte reglerakollektivavtalsnomi kommerklart någondet attatt ny

tillämpasvilken skallväljai framtiden. Det gällerlandet att norm somnu
välja mellan, denfinns det bara tvådet lägetI attpermanent. normernog

tidigarekollektivavtalsparternakollektivavtalsnorrn överensvar omsom
kollektivav-för det falletlagstiftaren anvisarrespektive den attnorm som

framståläge kan detnågot I dettaintetalspartema är överens annat. nogom
lagstiftarenvälja den harnaturligare såsom permanentatt somnormsom

kollektivavtalsparten harsärskilt åtminstone denanvisat, gett ut-enaom
just denför vilja tillämpatryck att normen.en

vad skallharsådantkomplikation med ärEn synsätt antyttsett somsom
delvis Börtillståndet barakollektivavtalslösagälla det ärnär permanent.

där tillståndetbara på den punktdå tillämpa lagnormen är permanentman

71 1990 33.Jämför ADt.ex. nr
72 i och för sig förkontinuitetsmargiment talarrättspolitiska ävenanfördaNu att

kollektivavtals-tillfälligtbör tillämpas underför kollektivavtalspartervillkor ett
någottidigare sagda knappasthar framgått detdet finnslöst tillstånd, som avmen

skulle fallet.stöd för såatt vara
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semestems längd i exemplet ovan eller bör tillämpa lagen, lik-man som
det tidigare kollektivavtalet får förutsättas komplett och i ochutgöra ettsom

för sig användbart regelsystem, i stället för kollektivavtalsreglema påäven
de punkter där tillståndet tillfälligt t.ex. vad kollektivavtalsreglerär avser

förenklar beräkningen semesterlön. En ytterligare komplikation ärsom av
det, i fråga arbetstidsregler, kan förenat med mycketatt t.ex. storaom vara

praktiska svårigheter helt plötsligt, helt delvis,eller gå frånöveratt ett sys-
annat.73tilltem ett

det sedan gäller frågan efterverkanNär kollektivavtalsreglerom av som
innebär för arbetstagarna förmânligaremindre regler de finns iän som
den semidispositiva lagen, dvs. sådana regler den enskilde arbetsgivasom

och arbetstagaren inte hade kunnat komma med giltigöverensren om ver-
kan, tillkommer den komplikationen måste bedöma huruvidaävenatt man

tillåterlagen de oförmånliga kollektivavtalsreglema får fortsätta till-att att
Ävenlämpas det kollektivavtalslösa tillståndet här detnär är ärpennanent.

osäkert vad gäller. Något uttalande i vägledande lagförarbeten ellersom
rättspraxis de oförmånliga reglerna skulle någonha efterverkanattom
torde dock inte finnas.

det härefter gällerNär anställningsvillkor kollektiv regler it.ex.natur,av
kollektivavtal generella avvikelser från turordningsbestämrnelserna iett om

anställningsskyddslagen, läget osäkert. Uttalandena i förarbeteär än mera
13774till studieledighetslagen och rättsfallet AD 1979 skulle kunnana nr

tyda på sådana regler kan ha efterverkan och få tillämpasäven i stälatt en
förlet lagbestämmelsema under tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd.ett

Det osäkert vad gäller i den situationenär även den underliggandeattsom
kollektivavtalutgörs högre centralt kollek-ett t.ex. ettnormen av av rang,

tivavtal.75 Först finns det anledning något beröra speciell komplikaatt en
tion inställer sig den underliggande annatnär utgörs ettsom normen av
kollektivavtal.

När det gäller lagstiftning anställningsvillkor, står det, oftasagt,om som
klart lagen inte hindrar avtal mellan enskilda arbetsgivare och arbetstaatt

för arbetstagaren bättre villkor lagenvad stadgar. Huruvidaängare om ett
kollektivavtal tillåter de enskilda arbetsgivarna och arbetstagarnaatt avta
lar för arbetstagaren bättre eller villkor får föreskrisämre änom som anses

73 Jämför vad nedan s.k. stupstocksreglersägs i centrala kollektivavtal.som om
74 Se ovan.
75 Jämför för norsk del Stein Evju, 280 ff.,rätts och för dansk del Perrättss.

Jacobsen, 85 ff.s.

-

-

-

-

-

-

-
-



Övriga frågor346 medbestämmandelagen SOU 1994:141

kollektivavtalet däremot alltid fråga tolkning kolärvet genom en om av
kollektivavtalet så konstruerat,lektivavtalet. Ett centralt kan t.ex. attvara

förmån, exempelvis någon form lönetillägg, utgårdet tilllåter vissatt en av
Skullebara det finns lokalt kollektivavtal det. det i detta fall-ettom om

sådant kollektivavtal finnas överenskommelsestöd lokaltutan ettav en
mellan arbetsgivare och arbetstagare sådan förmån, är över-en en om en
enskommelsen ogiltig eftersom den strider det centrala kollektivavtaletmot
27 §. Om funnits lokalt kollektivavtal förmånendet däremot hade ett om

gälla, fråga sig lokala kollektivavtalupphört kan detta kanattsom man om
ha någon efterverkan så förmånen alltjämt får utgå hinder detatt utan av
centrala kollektivavtalet. kan tilläggas det i länderna inom påHär EUatt
kontinenten inte ovanligt bestämmelse innebärverkar med attvara en som
för förrnånligare alltid avtalasarbetstagaren villkor kan hinder kolutan av
lektivavtal; kollektivavtalen stadgar då bara minimiregler, golv.ett

Det finns från tid rättsfall rörande frågeställningen, AD 1980ettsenare par
19889 och 145.nr nr

rättsfallet 1980 9 gällde centralt kollektivavtalI AD det ett semesternr om
på KFO-området. avtalet minirniavtalParterna överens att ettvar om var
och det möjligt i lokala kollektivavtal eller enskilda anställnings-att attvar

in för förmånligare Vid Riksbyggen fannsavtal arbetstagaren regler. detta
också lokalt kollektivavtal innebar arbetstagarna där hade tillrättett attsom

sedansemesterdag. Riksbyggen sade det lokalaextraen upp
kollektivavtalet,kollektivavtalet och ville i stället tillämpa det centrala dvs.

avskaffa den semesterdagen. Arbetstagarsidan hävdade bl.a. detextra att
lokala kollektivavtalets regel semesterdag levde kvar i deextraom en
enskilda anställningsavtalen. Arbetsdomstolen uttalade: Rätten till extraen
semesterdag beroende de lokala överenskommelsema. I och med attvar av
dessa upphörde gälla, föll också bort. Semesterrätten reglerasrättenatt
därefter uteslutande semesterreglerna i [det centrala ko1lektivavtalet].av
Arbetsdomstolen alltså inte sig tillkan ansluta arbetstagarparternas
argumentation angående de lokala överenskommelsernas efterverkan i
anställningsavtalen. Arbetstagarna hade alltså inte till denrätt extra

kollektivavtalet gälla.semesterdagen sedan det lokala hade upphört att

Rättsfallet svårtolkat. Utgången talar för inte sådana regler iär att ettens
lokalt kollektivavtal hinder centralt kollektivavtal hadeutan ettsom av
kunnat avtalas mellan enskilda arbetsgivare och arbetstagare någonhar

efterverkan vid kollektivavtalslöst tillstånd. Emellertid finnsett permanent
det i domskälen del citerats ovan uttalandeni kan tol-änannan som som
kas domstolen centrala kollektivavtalet innebarhar detatt ansett att attsom
bättre förmåner enligt lokala kollektivavtal fick utgå bara så länge de loka

kollektivavtalen faktiskt fall såvitt avsåggällde, i semesterdavart extra
Det skulle alltså möjligt tolka rättsfallet så, domstolen där-att attgar. vara
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kollektivavtal ha efterverkan,kanmån lokalaavgjort i vadmed bara har
skallkollektivavtal intesådanakollektivavtalet innebärcentraladet attnär

inte nå-naturligtsituationen finns detiefterverkan; dennågonha nog --
efterverkan.gon

förcentralt kollektivavtalgällde deträttsfallet 1988 145ADI ettnr
de lokavissa belopp omkunde utgå medenligt vilket biltilläggbrandmän,

fackliga organisatiooch den lokalahärom. Arbetsgivarenla parterna enas
biltillägg,lokalt kollektivavtalhadeFlens kommuni ettenats omomnen

Frågan gälldedet avtalet.år sade kommunenefter några omuppmen
till biltillägganställningsavtal hadesina enskildaenligt rättbrandmännen

upphört gälla. Arbets-lokala kollektivavtalet hadeefter detdetäven attatt
enskildainte tillätcentrala kollektivavtaletfram till detdomstolen kom att

debiltillägg; det bara lo-och arbetstagarearbetsgivareavtal mellan varom
lokala fackföreningenarbetsgivaren och dendvs.kala sompartema

slutsats blev kommubiltillägg. Domstolenskunde komma överens attom
betala biltilläggfrån skyldighetenbefria sighade kunnat attatt genomnen

kollektivavtalet.lokaladetsäga upp

någonkollektivavtal inte harlokaltinnebäraRättsfallet får att ettanses
tillåterkollektivavtaletförutsättning det centrala inteunderefterverkan att

såarbetstagareenskilda arbetsgivare ochmellanöverenskommelser om
det lokalalokala kollektivavtalet ochreglerades detidant tidigare attsom
skall till-kollektivavtaletdet centralaförkollektivavtalet har attsagts upp

kollektivavtals-här kallasstället, dvs. vid vadilämpas ett permanentsom
möjligt tolka detibland kantillstånd. sak detEnlöst är attatt varaarman

kollektivavtallokaltså, upphörandekollektivavtaletcentrala ettatt ett av
detomedelbart börja tillämpa reglerna ialldelesskyldighetinte medför att

särskilts.k. stupstockskaraktär,kollektivavtalet, kancentrala varasom av
svårigheter.praktiskaföra med sigskulledetta storaom

medbestämmandelagen32 §11.8.

fråni första uppmaningmedbestämmandelagen finns det stycket§32I en
ikollektivavtalsförhållandeetablerattill de harlagstiftaren ettparter som

kollektiv-också träffaanställningsvillkorlöner och allmännafråga attom
för arbetstagama, arbetstagarpartenmedbestämmanderättavtal omom

frågormedbestärnrnandeavtal ii paragrafenDet talasbegär det. somom
fördelanställningsavtal, ledningen ochupphörandeingående och avavser

76 verkstads-i1991 gällde stupstocksregel ackordJämför 77,AD rentsom en omnr
1993avtalet, och 55.nr
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ningen arbetet och verksamhetens bedrivande i övrigt. I andra stycket iav
32 § finns det regler medbestämrnandeavtal, beslutanderättnumera om om
för arbetstagarföreträdare och beslut särskilt inrättade partssarnmanom av
satta organ.

Bestämmelsen har samband med reglerna s.k. kvarlevandenäraett om
stridsrätt i 44 Den paragrafen innebär det- det har träffatsatt trots att ett
kollektivavtal löner och allmärma anställningsvillkor inte finns någonom

.
fredsplikt i sådana frågor i 32 § i den mån någondera vidpartensom avses
avtalsförhandlingama har begärt det skall träffas medbestämmandeatt ett

Ävenavtal i någon sådan fråga. bestämmelserna tolkningsföreträde förom
arbetstagarorganisationen frågai medbestämmandeavtal 33 § har gi-om
vetvis anknytning till 32näraen

11.9. Fredsplikt medlingoch

det förstaI delbetänkandet lämnades det förslag till förbud blockadett mot
genomförts77.och familjeföretag, har Enligt utredmot enmans- som nu

ningsdirektiven har kommittén inte haft i uppgift andra för-övervägaatt
ändringar reglerna fredsplikt medlingoch i41-52 §§ medbestäm-av om

.73,mandelagen. Reglerna har översiktligt beskrivits i avsnitt 5 och vissa
stridsåtgärdsfrågor har berörts på 100 i det andra delbetänkandet.s.

Skadestånd11.10. påföljderövrigaoch

I medbestämmandelagen finns det avsnitt skadestånd och andra på-ett om
följder. innehållerDet dels generella regler skadestånd 54 55 60 §om
1 61 §, såväl allmänt ekonomiskt, för brott lagenst. ellersamt motsom

kollektivavtal, dels vissa särskilda regler. Förutom reglermot om
a s.k. disciplinpåföljd 62 § och

b åläggande för strejkande arbetstagare tillbaka till arbetet 60 §att
3 st.

77 Se s1s 1993:1497.
Se också 1994:13.Ds Se vidare Håkan Göranssons doktorsavhandling,senast
Fredspliktsinstrument, och Birgitta Nyströms doktorsavhandling, Medling.
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finns det således särskilda skadeståndsregler avseende
brottc tystnadsplikt 56 §,mot

d i vissa tolkningstvister för arbetstagarorganisation 57 § 1 st.,ansvar
arbetsgivare 58 § och arbetstagare 59 § 2 st.,

e arbetstagarorganisations för sina företrädare i särskiltansvar genom av-
tal inrättat beslutsorgan 57 § 2 st.,

f arbetstagares och arbetsgivares för de har deltagit iattansvar en orga
nisationsmässig stridsåtgärd 59 § 1 st. och

g bedömningen arbetstagares skadeståndsansvar för deltagande iav
stridsåtgärd 60 § 2 st..

Det framgår också lagen 4 § 3 st. det tillåtet i kollektivavtalärattav att
föreskriva längre gående skadeståndsansvar vadett följer lagen.än som av

Enligt utredningsdirektiven har reglerna konfliktåtgärder förutomom
blockader eller familjeföretag, har behandlatsmot i avsnittemnans- som
25. i det första delbetänkandet inte omfattats kommitténs uppdrag.av
Reglerna skadestånd och andra påföljder vid konfliktåtgärder punk-om

f och ovan hörterna med denära materiella reglerna ochg samman
behandlas inte här.närmare

Reglerna skadeståndsansvar vid brott tystnadsplikt och vid vissaom mot
tolkningstvister punkterna och d ovan har berörts i samband medc ge-
nomgången reglerna information79förhandling och och reglernaav om om
tolkningsföreträde arbetstagarorganisation30.för I avsnitt 12. berörs de sär-
skilda regler finns i dessa i förtroendemannalagen.ämnen fårHär hän-som
visning till vad anförsgöras i dessa avsnitt.som

I avsnitt 14.3.2. behandlas särskilt frågan skadeståndsansvar närom ar-
betsgivaren ingår i koncern.en

Reglerna arbetstagarorganisations för sina företrädare i sär-om ansvar
skilt avtal inrättat beslutsorgan punkt infördesovan i lagen dengenom e
l juli 1977 efter ingående utredning och överväganden rörande förhållan
det mellan medbestämmandelagen och viss lagstiftning, främstannan

lagstiftningassociationsrättslig Reglerna inte ha kommit tillsynes

79 Avsnitt
Avsnitt

81 Se 197677: 137 och AU 197677:32.prop.
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behandlas inteochutsträckning närmarenämnvärdi någonanvändning
här.

kommittén ige-delbetänkandet gickförstamed detsamband med arbetetI
och det studeralagstiftningenarbetsrättsligasanktionsreglema i dennom

samverkar. bl.a.redogörs detbetänkandetdetIolika reglerbl.a. hurdes
allmänt skadeekonomiskt ochskillnaden mellangrundläggandeför den

stånd.

kollektivavtallag ellerskadeståndet brottviddet allmännafrågaI motom
förordades.överväganden ikommitténs synsättutmynnade ett nyttatt

betänkandet, sammanfattasoch det kaningående ibeskrevsDetta synsätt
avhålla från lag-tillsyftarskadeståndetallmännaföljande. Detenligt att

allmännafunktionen. detMenpreventivakollektivavtalsbrott denoch
rättvis ochframståfalletenskildai detskadeståndet måste även som en

helhetsbedömninginträffat. Vid denför det harrimlig påföljd somsom
preventiva funktiodenförutomskadeståndsbestämningen skallsker vid

sittmotiv medavsikter ochskadeståndsskyldigessärskilt beaktas dennen
lag- ellerhandlande. Omskadeståndsberättigadeshandlande och den eget

skadestånd inteallmäntnågotursäktligt, skallframståravtalsbrottet som
dömas ut.

borde till-allmängiltigt ochförordadedetKommittén fann synsättetatt var
föreslogs detdärmedenlighetområdet. Iarbetsrättsligahela detpålämpas

i medbestäm-ändringarområde, bl.a.lagar på dettai flertaletändringar
mandelagen.

förstatill dethänvisningfårhar berörts görashänseendenI de ensom nu
delbetänkandet

särskiltinte detberördesledamöterolikareservationerdeI avgavs avsom
skadeståndet. Avallmännabeträffande detförordade ettsynsättet gemen

SACO35 framgårLO, TCO ochsakkunniga frånyttrandesärskiltsamt av
bordeanställningsskyddslageni andra lagarändringaransåg ändessa attatt

kommittén Avhade behandlatsdessa yttanstä till dess separataatt av

82 delbetänkandet.förstaavsnitt 20. i detSe
83 delbetänkandet.förstaavsnitt 20.4.3. i detSe
84 delbetänkandet.i det forstaspecialmotiveringenjämteavsnitt 20.Se
85 Kihlberg.Rexed och ThomasBergkvist KnutRolandochAnderssonTore samt
86 delbetänkandet.första1003 i dets.
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-
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randen från de nämnda sakkunniga framgår beträffande införandet detav
på anställningsskyddslagens område desynsättet sakkunniga frånattnya

förslaget37,TCO och SACO kunde i huvudsak godta medan de sakkunniga
förslaget38.från LO sig övrigaDe sakkunniga har i huvudsakmotsatte

godtagit det förordade och detta skall tillämpas på helasynsättet detatt ar-
betsrättsliga området.

förstaDet delbetänkandet har remissbehandlats. Av remissyttrandena fram-
går majoritet de remissinstanser har sig i saken har god-att yttraten av som
tagit det förordade och detta skall tillämpas på helasynsättet det arbets-att
rättsliga området. Bland de remissinstanser har uttalat sig i positivasom
ordalag eller uttryckligen godtagit eller lämnat förslaget erinran åter-utan
finns Svea hovrätt, Göteborgs tingsrätt, Sveriges Advokatsamfund, Statens

Järnvägar, Samhall AB, SAF och Företagarnas Riksorganisation. Stock-
holms tingsrätt har med viss reservation tillstyrkt förslagen, vilket
Malmö tingsrätt också får ha gjort. SACO kan i stort accepteraanses reso

det gäller allmänt skadestånd enligt anställningsskyddslagennärnemanget
och har ingen invändning reglerna samordnas och enhetliga,görsmot att

bl.a. skadeståndsnivåema i dag för låga. LO sigäratt motsättermen anser
förslaget och eventuella ändringar i andra lagar anställnings-änattanser
skyddslagen bör anstå till dess dessa har behandlats kommittén.att av
Även Juridiska fakultetsstyrelsens forskningsnämnd vid Lunds universitet
ställer sig huvudsakligen avvisande till de föreslagna ändringarna; nämn
den nuvarande rättspraxis på området i huvudsak tillfredsstälatt äranser
lande. Arbetsdomstolens uppfattning emellertid vad har anförtsär att som

allmänt skadestånd i betänkandet i med gäl-stämmer överensstortom sett
lande praxis vid domstolen, och domstolen godta förslagen i dennasynes
del.

Remissutfallet får alltså betecknas övervägande positivt. Härtill kom-som
arbetsmarknadsutskottet i samband med behandlingen deattmer av rege

ringsförslag betänkandet hittills har resulterat i har efter redovis-som en
ning förslagen beträffande allmänt skadestånd uttalat utskottetav att an-

skadeståndsfrågan så angelägen regeringenär skyndsamtatt börser att

87 s. 1017 i det första delbetänkandet.
88 1009 i det första delbetänkandet.
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del.89 tilläggas deni denna Här kanåterkomma till riksdagen även att ut-
följtledighetslagstifmingen i sina lagförslag harharredning översettsom

skadeståndallmäntförslag i frågakommitténs om

medbestämmandelagen nuvarande 8 §itill ändringarOckså de förslag
med anledning föreningsrätts-följdändringar rörande talanvissajämte av

avskedanden haranställningsavtal ochkränkande uppsägningar somav
betänkandet erinran vidi huvudsak ha lämnatslämnats i utan resynes

missbehandlingen.

skadeståndet ersättning för faktiskt uppkommenekonomiskaDet enavser
eller organisationarbetsgivare, arbetstagareekonomisk förlust. Den som

skadar någonkollektivavtalsstridigt handlandelag- ellerett annangenom
ekonomiska förlust uppkommer,faktiskaskall i princip denersätta som
arbetstagarorganisationema i dag i skakollektivavtalsbärandedock deatt

privilegierad ställning dei vissa delardeståndshänseende har när genomen
skada.ekonomisk Inomförorsakar arbetsgivarenlagbryta motatt ar-en

domstol möjlighetockså reglerfinns det dockbetsrätten attensom ger
särskilt det gäller arbets-ekonomiskt skadestånd,efter skälighet jämka när

skadeståndsskyldighet.93tagares

skadeståndsskyldighet 61 §, har sinRegeln fördelning motsomom av
domstol efter vadgällt sedan länge, innebärsvarighet i regler har attsom

skadestånds-fördelatill omständigheterna kanskäligt med hänsynärsom
med hursambandflera ansvariga. Regeln harskyldigheten mellan näraett

skadeståndetregeln kanskadeståndet bestäms och medallmännadet attom
arbetsdomstolen har möjlighetHärtill kommerefter skälighet.jämkas att

rättegångs-fördela skyldigheten betalaefter skälighet motpartensattatt
§ 3 arbetstvistlagen. Dessaflera medparter 5 kap. 2kostnader mellan st.

fallmöjlighet i varje enskiltarbetsdomstolenregler attsammantagnager
rättegång.rimligt slutresultatåstadkomma ett enav

89 vänsterpartiets suppleant,dock inte199394:4; samtliga utskottsledamöter,AU
fråga 199394:314 istå uttalandet. Jämför Harald Bergströmsbakom ävensynes

l99394:56 22Riksdagens snabbprotokollriksdagen och s.
90 Se sou 1994:41.
91 i forsta delbe-lagtextförslagen och specialmotiveringen detSe avsnitt 20.4.2.3.,

tänkandet.
92 13 §10§ förtroendemannalagen ochmedbestämmandelagen, 2Se 57 § 1 st.st.

studieledighetslagen.2 st.
93 4 § skadeståndslagen.Jämför också kap. 1
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§94Reglerna s.k. disciplinpâföljd 62 innebär i de fall skadeståndom att,
enligt lagen kan drabba arbetstagare, det måste finnas stöd i författning
eller kollektivavtal för arbetstagaren skall kunna åläggas någonatt annan
påföljd. En sådan påföljd föreskriven i kollektivavtalär fårarman ettsom
tillämpas på arbetstagare inteäven medlemskap bundnaärsom genom av
avtalet sysselsätts i sådant arbete med avtalet. Regler-men som som avses

uttryck för principen åläggande påföljd i syfte bestraffaattna ger attav en
arbetstagare skall ha klart stöd i författning eller kollektivavtal.ett

94 Reglerna har behandlats i Torsten Sandströms doktorsavhandling Privatjustis mot
anställda En studie disciplinrättskipningens grunder, 1979.av

-
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12. Förtroendemannalagen

12.1. Bakgrunden till förtroendemannalagens
tillkomst

12.1.1. Inledning

Den följande redogörelsen för förhållandena före förtroendemannalagens
ikraftträdande relativt kortfattadär och översiktlig. För ingåendeen mer

Åmanskaframställning kan hänvisas till den s.k. utredningens delbetänk-
ande Trygghet i anställningen 2 SOU 1973:56, 114 ff.s.

Regler skydd föreningsrättskränkande uppsägningar fannsmot tidigareom
i 1936 års lag förenings- förhandlingsrättl.och Dessutom fanns vissaom
skyddsregler för skyddsombud arbetarskyddslagz.i 1949 års I övrigt sak-
nades det någon reglering rörde fackliga förtroendemäns ställning.som
Den rådande uppfattningen arbetsmarknaden före 1970-talet i fråga om
kostnaderna för den fackliga verksamheten för sigatt partemavar var
skulle stå för dessa.

12.1.2. Avtalsreglering

År 1969 träffade SAF och LO överenskommelse klubbordförandesen om
ställning i företaget. Denna överenskommelse, förbundsvisantogssom
inom SAF-LO-området, rörde huvudsakligen den främste facklige företrä
daren vid företaget och innehöll bestämmelser till ledighet ochrättom er-

Överenskommelsensättning för förlorad arbetsförtjänst korn underm.m.
de åren därefternärmaste följas motsvarande reglering för deatt statligaav
företagen och myndigheterna och för det kommunala området.

1 SFS 1936:506.
2 SFS 1949:1.

-
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åtagandeninternationellaSveriges12.1.3.

intematiovid denILOarbetsorganisationeninternationella antogDen
därtill135 ochkonvention nrår 1971arbetskonferensennella enen

skydd143 arbetstagarrepresentantersrekommendation nrhörande om
verksamhetderasunderlättaföråtgärderochföretaget attinom

rekommendationenochkonventionenbehandlingensvenskaVid den av
delar stämdeallatill överensinterekommendationenkunde konstateras att

tillämpade ansågsDetdåarbetsmarknadensprinciperde partermed som
blevlagstiftningochfrågor,dessareglerasakemellertid attparternasvara

aktuell.dådärför inte

tillkomstLagens12.1.4.

Åmanska 1974 årstillleddeutredningen,med denarbetet an-Under som
skyddsregler försärskildaframförts kravdethadeställningsskyddslag,

ställikommakundeverksamhetsingrund utsattpåarbetstagare avsom
fackliga förtroengällde dettaSärskiltarbetsgivaren.tillförhållandeining

tillförslagnågotframläggafrånemellertidavstodUtredningen attdemän.
delbetänkandeutredningensremissbehandlingenUnderlagstiftning. av

LOförhållandekritiserades dettaanställningsskyddslagtillförslag avmed
anställnings-lagstifmingtillmed förslagpropositionenTCO. Ioch om

ansågsin delfördepartementschefen hanföredragandeuttalade attskydd
fackliga förtroenförreglersärskildabehovklart t.ex.föreliggadet ett av

arbetefortsattai sittutredningenpåborde ankommadet attochdemän att
arbetstagare.dessaanställningsskydd förförstärktfråganöverväga ettom

sitt delbe-iutredningendärförbakgrund komdenna attHuvudsakligen mot
tillförslagredovisa1973:56SOU2anställningeni ettTrygghettänkande

ladesFörslagetarbetsplatsen.ställningförtroendemansfackliglag om
ämnet5, vilkenilagstiftningtillförslagproposition medförtill grund en

underlag föravseddförarbetenaenligtLagen attriksdagen. är geantogs av
dådeförutsättning förarbete attfackliga utgöråt detstödoch ensom

3 nedan.12.5.1.avsnitt4.2.5. ochavsnittvidareSe
4 16.1972:10 9 ochSe s.prop.
5 1974:88.Prop.

-
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aktuella reformema arbetslivets område skall kunna förverkligas fullt
ut.6

l2.1.5. Senare ändringar i lagen

Förtroendemannalagen trädde, liksom 1974 års anställningsskyddslag och
främjandelagen, i kraft den 1 juli 1974. Den har därefter ändrats i några

arbetsdomsto1en7Efterhänseenden. dom i ansågs till ersättningrättenen
för fackliga förtroendemän behöva utvidgas, och därför lades år 1975 till
bestämmelser till övertidsersättning och ersättning förrätt merkostnaom
der för förtroendemännen. Formella ändringar gjordes år 1977 och år 1982
i samband med ikraftträdandena medbestärnmandelagen respektiveav

År1982 års anställningsskyddslag. 1991 tillkom bestämmelser tillrättom
tillträde till förarbetsplatser s.k. regionala fackliga förtroendemän och om
tystnadsplikt för dessa.

12.2. innehållFörtroendemannalagens i korthet

Enligt sin §l skall lagen tillämpas på den har arbets-utsettssom av en
tagarorganisation facklig förtroendeman företräda de anställdaatt som

arbetsplats i frågor förhållandet till arbetsgivaren eller andrarören som
med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Med arbetstagarorgani
sation organisation eller brukar bunden kollektiv-ärmenas en som vara av
avtal för de arbetstagare berörs förtroendemarmens verksamhet.som av
Lagen kan tillämpas facklig förtroendemän först organisationennären
har underrättat arbetsgivaren det fackliga uppdraget.om

§2 finns bestämmelserI lagens förhållande till avvikande regler i lagom
eller avtal. Därvid gäller avvikande bestämmelser i lag går föreatt annan
förtroendemannalagens regler. Detta gäller för avvikande bestärnmeläven

i författning lag, de frågor företrädesrätt tillän fortannanser om avser om
arbete eller förläggning ledighet för förtroendemän statligtmedsatt av re

glerade anställningar eller förtroendemän hos riksdagen eller dess verk.

6 Prop.1974:88s.1.
7 AD 1975nr7.

-

-
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bestämmelsensistnämndamed densådana författningarNågra avsessom
för närvarande.finns dock inte

enligt lagenrättigheterfacklig förtroendemansinskränkerAvtal ärensom
slutitskollektivavtal harogiltiga. Med stöd§ andra stycketenligt 2 somav

medbestärnenligt reglerna iorganisationgodkänts sådaneller somav en
arbetstagarorganisation får dockcentralmandelagen är att av-anse som en

la-bestämmelsernaregler. gällerfrån vissa lagens Detvikelse göras omav
ändring för-överläggning vidtillämpningsområde, varsel och avomgens

förtroenanställningsvillkor,arbetsförhållanden ellertroendemannens om
betalning vid sådan le-fackligt arbete ochtill ledighet fördemarmens rätt

arbete vid drifts-till fortsattförtroendemannens företrädesrättdighet, om
för regionala fackliga förtroendetystnadsplikteninskränkningar och om

man.

fackligaunderlätta denarbetsgivarens skyldighetBestämmelser attom
fårarbetsgivare inte hindrai 3 föreskrivsverksamheten finns Där att en

detta uttryck liggerfullgöra sitt uppdrag. Ifacklig förtroendeman att en-en
förpliktelse för arbetsgivaren iförarbetenförtroendemannalagensligt atten

arbetets Arbetsgivafackligapositivt söka underlätta detskälig omfattning
förtroendeman tillträderegional fackligvidare skyldig beredaär att enren
i omfattninglåta verksam där dentill arbetsplatsen och honom somvara
inte medföra betydandeverksamhet får dockbehövs för uppdraget. Denna

för-Arbetsgivaren skall dessutombehöriga gång.hinder för arbetets ge en
något pålokal ellertillfälle disponeratroendeman utrymmeannatatt ar-en

för uppdrag utförs där.betsplatsen i den mån det krävs det som

försäm-inte anledning uppdragetfacklig förtroendeman får medEn av ges
framgår 4 Närarbetsförhållanden eller anställningsvillkor. Dettarade av

tillförsäkradhar upphört skall förtroendemannenuppdraget vara samma
haft uppdraget.inte hadeeller likvärdiga villkor hansom om

arbetsförhållanden ellerfråga ändring förtroendemansOm an-om av enen
enligt § varsla den lo-skall arbetsgivaren 5ställningsvillkor kommer upp,

förtroendemannen, enligtarbetstagarorganisationen och underrättakala

något hinder skallhuvudregeln minst två veckor i förväg. Skulle detta möta

ändringen normalt led i för-i stället så möjligt.det ske Utgör ettsnart som

8 1974:88 162 216.Prop. ochs.

-
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troendemannens arbete inte försämrar hans möjligheter fullgöra detattsom
fackliga föreliggeruppdraget dock ingen varsel och underrättelseskyldig
het. Den lokala arbetstagarorganisationen förtroendemarmenoch har rätt

Över-till överläggning med arbetsgivaren de åtgärder planeras.om som
läggning skall påkallas vecka efter det arbetsgivaren har läm-senast atten

varsel och underrättelse. Om överläggning har påkallats, arbetsgivaärnat
skyldig med genomföra åtgärden till tillfälledess tillväntaatt att attren

överläggning länmats.har

De betydelsefulla reglerna förtroendemannens till ledighet ochrättom om
betalningen för ledigheten finns i 6 §§.och 7 Huvudregeln fackligär att en
förtroendeman har till den ledighet fordras för det fackligarätt som upp-

Ledigheten fårdraget. dock inte ha omfattning skäligt medstörre än ärsom
hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen, och den får inte förläggas så att
den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång. Omfattningen och

förläggningen ledigheten skall bestämmas efter överläggning mellanav ar-
betsgivaren och den lokala fackliga organisationen.

Endast ledigheten den fackliga verksamheten på förtroendemanom avser
arbetsplats har denne till ledighet med bibehållna anställrättnens egen

ningsförrnåner. Om det beror på arbetsgivaren sådan facklig verksamhetatt
förläggs till någon tid förtroendemarmens ordinarie arbetstid,änannan
skall ersättning utgå till denne han hade utfört arbete för arbetsgisom om

räkning. Vidare skall uppkomna merkostnader de berorersättasvarens om
arbetsgivaren. Om anställningsförmåner enligt lag utgår endast för arbe

tad tid, skall facklig verksamhet det slag har jämställasnämntsav som nyss
funktion.9med sådan tid. Den sistnämnda regeln fyller inte någonnumera

finnsI 8 § bestämmelser skydd för förtroendemarmens anställning.om
Utan hinder turordningsreglema i anställningsskyddslagen skall vidav
uppsägningar grund arbetsbrist och vid perrnittering förtroendeav en

företräde till fortsatt arbete. Det gäller dock endast detta ärman ges om av
särskild betydelse för den fackliga verksamheten arbetsplatsen. Har en
uppsägning förtroendeman skett i strid med det sagda kanav en nyss upp-

ogiltig.10sägningen på talan förtroendemannen förklarasav

9 Jämför angående upphävandet tidigare motsvarighet i anställningsskydds-av en
lagen l98485:62 19.prop. s.

10 skiljerDetta sig från vad gäller enligt anställningsskyddslagen, nämligensom att
uppsägning med felaktig tillämpning turordningsreglema kan medföra skaen av

- -
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tolkningsföreträde; det uppkom-innehåller i 9 § regler s.k.Lagen omom
arbetstagarorganisationens meningfrågor gäller den lokalatvist i vissamer

frågor tillämpning påslutligt. gällertill tvisten har Detdess prövatsatt om
§ första re6 eller 7 § eller 8 stycketfacklig förtroendeman aven

fortsatt arbete eller kollektivavtal har igeln företrädesrätt till trättsomom
Arbetsgivaren kan dock hinder tolk-stället bestämmelser.för dessa utan av

ledighet säkerheten på arbets-ningsföreträdet alltid äventyrarvägra som
jämförliga intressen.samhällsfunktioner eller därmedplatsen, viktiga

meddela s.k. interimistiskt beslut, dvs.Arbetsdomstolen har befogenhet att
skall tvistengälla för tiden till dess harförordnande vad attett om som

sådantfråga. yrkande förordnanavgjorts slutligt, i omtvistad Ett ettomen
tillfälle sig.får inte bifallas har berettsde att yttrautan att motparten

regionala fackliga förtroende9a § finns regler tystnadsplikt förI det om
utformats efter förebild 21 § medbestämrnandelaParagrafen harmän. av

arbetsgivare skyldig regionalberedaoch innebär är attatt enen somgen
tillträde till arbetsplatsen och låta honom verk-facklig förtroendeman vara

arbetstagarorganisationendär har till förhandling med den berördarättsam
till förtroendetystnadsplikt rörande den information skall lämnassomom

vid förhandlingen, kan arbetsgivarenOm enighet inte uppnåsmarmen.
möjlighetinom viss tid väcka talan vid arbetsdomstolen då harkortare som

mening gäller i sådana fallförordna tystnadsplikt. Arbetsgivarensatt om
intill avgjort frågan. förtroendeman hardess domstolen har En trotsatt

informationen vidare till ledamöterna itystnadsplikten alltid förarätt att
för sin arbetstagarorganisation, i så fall blir också dessastyrelsen men

fackliga förtroendemän påbundna tystnadsplikten. regionalaFör ar-av
allmännas verksamhet gäller enligt hänvisning ibetsplatser i det en para

grafen regler i stället för de nämnda bestämmelserna.sekretesslagens

skadestånd finns i 10 och 10a §§. arbetsgivareBestämmelser Enom som
kollektivavtal har lagensbryter reglerna i lagen eller ersattmotmot som

skadestånd. Omskyldig betala såväl ekonomiskt allmäntregler blir att som
sitt tolkningsföreträde hararbetstagarorganisation utnyttjaattgenomen

eller kollektivavtal kan den bliföranlett felaktig tillämpning lagenav aven
gäller dock organisationen i praktikenskadeståndsskyldig. Det bara om

felaktigheten,företrädare insåg eller uppenbarligen borde ha insettdess

§ förstadeståndsskyldighet inte ogiltigförklaring, 34 stycket anställnings-men se
41 § första stycket i kommitténs förslag till lag.skyddslagen och ny

-
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arbetstagarorganisation kanvarit i ond Enhaden kandvs. sägas tro.om
förskäliga åtgärdervidtagitinte harskadeståndsskyldig denvidare bli om

felaktigt förfarande ellermotsvarandefrånhindra förtroendeman ettatt en
förfaringssätt.felaktigtskadaförebyggainte har försöktden ettatt avom
skadestånd ellerbetalainte åläggasförtroendemannen kanenskildeDen att

organibedrivit med sinhan harfacklig verksamhetåterbetala lön för som
sations godkännande.

arbetstagarorganisationstyrelseledamot iellerOm förtroendeman enen
obehörigen utnyttjar§ ellertystnadsplikt i 9adenbryter mot avsessom

organisationentystnadsplikt blirerhållits under sådankunskaper harsom
för brottblir straffrättsligtskadeståndsskyldig. Däremot tystmotansvar

aktuellt.nadsplikten inte

med hänsynskadeståndet kan järnkas, det10 § tredje stycketI sägs att om
skäligt. Enligt 10a § andraandra omständigheterstorlek ellertill skadans är

falla det skäligt.skadeståndet ned eller helt bort,stycket kan ärsättas om

skadestånd skallpreskription. vill krävaDen§ finns det reglerI ll somom
fyra månader från detsin anspråket inomsåledes underrätta motpart om

förhandling enligtpåkallatsinom den tiden harinträffade. Om detskadan
talan vid domstol sedaneller kollektivavtal, skallmedbestämmandelagen

Harförhandlingen avslutades. någonfrån detfyra månaderväckas inom att
inom åtta månaderpåkallats, skall i stället talan väckasförhandling inte

för anspråk på lön ochMotsvarande regler gälleruppkomst.från skadans
ilagen eller kollektivavtal haranställningsförmåner enligtandra trättsom

tidsfristema förlorar sin talan.inte iakttardess ställe. Den som

tillämpningmålslutligen i 12 § bestämmelserinnehållerLagen att omom
Sådana och målhandläggas enligt arbetstvistlagen. mål,skalllagenen av

handläggas skyndsamt.har i lagens ställe, skallkollektivavtal trättsomom

-
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12.3. Utvecklingen efter förtroendemannalagens
tillkomst

12.3.1. Lagstiftningsarbete

11Som har lagen ändrats vid några tillfällen. Det har fråvaritangettsovan
begränsade förändringar, införandet reglernaäven rörandega om om av re

gionala fackliga förtroendemän har fråga åtminstoneavsett en som man
från fackligt håll har lagt vikt vid alltsedan lagens tillkomst.stor

detHär kan emellertid på sin plats något beskriva det arbete påattvara en
reformering förtroendemannalagen bedrevs under några år i slutetav som

1970-talet, inte korn leda till lagstiftning. Redan kort efterattav men som
det riksdagen hade fattat beslut bl.a. medbestärnrnandelagen tillsatatt om

Nya arbetsrättskommittén med uppdrag bl.a. med förtur behandlates att
vissa frågor med anknytning till förtroendemarmalagen. Det gällde frågor

viss utvidgning förtroendemannalagen och finansiering den fack-om av av
liga verksamhet berördes denna utvidgning, arbetslivsforskningsom av om
och facklig information på betald arbetstid.om

Kommittén avlämnade i oktober 1977 delbetänkandet Ds A 1977:4 Fackli
förtroendemän, på betald arbetstid och arbetslivsforskning.möten del-Iga

betänkandet föreslog kommittén utvidgningar reglerna fackliga för-av om
troendemän. Rätten till betald ledighet för förtroendemännens fackliga ar-
bete skulle inte längre beroende fackligadegöras uppgifterna avsågattav
den arbetsplatsen. Också facklig verksamhet arbetsplatsegna en annan
hos arbetsgivare eller inom koncern arbetsgivaren tillhördesamma en som
skulle till sådan ledighet. Vidare föreslogsrätt viss utvidgning be-ge en av

facklig verksarnhet. Delbetänkandet innehöll förslag tillgreppet även re
gler tillträde till arbetsplatser för regionala fackliga förtroendemän. Deom
övriga huvudpunktema i kommitténs förslag kollektivavtalsbärandeattvar
arbetstagarorganisationer samla anställda till fackligarätt att mötengavs
betald arbetstid och forskare bedrev arbetslivsforskning fick tillträatt som
de till arbetsplatser på vissa villkor.

Förslaget inte enhälligt. Flera kommitténs ledamöter, sakkunnigavar av
och reservationer och särskilda yttranden.experter avgav

11 Avsnitt 12.1.5. ovan.
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Förslaget remissbehandlades. Efter överarbetning inom regeringskans-en
liet lämnade regeringen under hösten 1978 förslag till förtroendeett ny
mannalag till Lagrådet för yttrande. Det kan finnas anledning någotatt
uppehålla sig vid denna lagrådsremiss.

I huvudsak innehöll förslaget omfattade 31 paragrafer reglersom nya
regionala fackliga förtroendemän och för de anställdarätt påom attom

betald arbetstid delta i informationsmöten anordnas de kollektivav-som av
talsbärande arbetstagarorganisationema. Dessutom föreslogs omarbeten
ning lagen i syfte den till medbestämmandelagen.attav anpassa

Tillämpningsområdet för lagen föreslogs oförändrat -lagen skullevara
tillämplig i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganivara en

sation stod i kollektivavtalsförhållande till varandra, och den skullesom
facklig verksamhet i mening enligt gällande lag.avse samma som

Reglerna förtroendemännens ställning i förhållande till arbetsgivarenom
föreslogs bli utvidgade på några punkter. Således skulle till betald le-rätt
dighet föreligga för fackligt arbete avsåg förhållandet till arbetsgivasom

och inte enbart sådan facklig verksamhet avsåg förhållandenaren som
den arbetsplatsen. Arbetstagarorganisationema föreslogs fåegna rätt att

sakkurmiga med uppgift biträda förtroendemännen.utse De sakkunnigaatt
skulle i förhållande till arbetsgivaren ha i princip rättighetersamma som
förtroendemännen. För fackligt arbete fullgiordcs utanför arbetsgivasom

verksamhet och avsåg förhandlingar medän arbetsgivarenrens annatsom
dvs. i första hand kurser och liknande föreslogs dispositiv schablonreen
gel hur mycket betald ledighet förtroendeman skulle berättigadom en vara
till varje år. Enligt denna regel skulle betald ledighet det nämnda slagetav

uppgå till högst 40 timmar kalenderår.per

Förslaget innehöll dessutom regler förhandlingar mellan arbetstagaror-om
ganisationer och arbetsgivare angående omfattningen och uppläggningen i

drag den fackliga verksamheten, istora de delar denna innebar kravav som
medverkan från arbetsgivarens sida.

Rätten hålla informationsmöten på betald arbetstidatt skulle bara tillkom-
de kollektivavtalsbärande organisationerna, föreningsrättsligama men av

skäl föreslogs det samtliga arbetstagare berördesatt de sakfrågorsom av
rörde skullemötena delta.rättsom attges

-

- -

-

-

-

-

-



1994:141SOUörtroendemannalagen366 F

fråganbehandlaarbetsmarknadenpåankommaansågs attDet parterna
därförlagrådsremissenförhandlingar, ocharbetslivsforskning i upptogom

bestämmelseruttryckligaföreslogsdel. Däremoti dennaförslaginget om
lagensochförtroendemänfackligaregionalaförtystnadspliktochjäv om

arbetskonflikt.vidtillämpning

erinran.det i saklämnadeochlagförslagetyttrade sig utanLagrådet över
proposinågonföremål förtillförslagetemellertid integjordeRegeringen

riksdagen.tilltion

förtroendemänfackligaregionalaförtillträdesrätt nyttFrågan togsom
lagstiftning,tillledde då1980-talet och nämntssluteti ovansomavupp

frågandå lagstifta iförSkälenjanuari 1991.kraft den lträdde i att varsom
följande. tillträlagfästpåkravförhållandetDetförarbetenaenligt att en

för dettalade starktriksdagentilli motionervarje år attupprepadesdesrätt
tillträdesrätfråganområdet ochmissförhållandenfannsalltjämt att om
arbetsgivarenmellanöverenskommelseri godokunde lösasinteten genom

kunvamingssignal inteorganisationer. Dettaanställdasdeoch somvar en
hadetio årenunder desmåföretagandetDärtill komförbises. senastede att

inställda tillpositivtremissinstanserflertaletomfattning ochökat i att var
tillträdesrätten.lagstiftning omen

Avtalsreglering12.3.2.

desshar varitförtroendemannalagenbakomtankegrundläggande attEn
arbetsmark-mellanavtalfyllaskompletteras ochskallreglering ut genom

skallområden. Härpå radockså skettsååren harGenomnadens parter. en
några olikaförredogörelseöversiktligexempel på detta av-genom enges

tal.

tidenunderfrågorde närmastpåpekandetdock detkan göras,Först att som
uppmärksamhettilldrog sigförtroendemarmalagens tillkomstefter stor

betaldfackligaförtroendemän,fackliga mötenregionalafrågorna om
iarbetslivsforskningocharbetstagarkonsulterarbetstid, stor ut-numera

reglertillförtsFörtroendemannalagen harlösning.sinfåttsträckning har

12 iSigurdsen Lagoch GertrudRolf Wirténmellandebattenför dettaSe skälenom
1989902157vidare3 och 5 och1979Avtal s.prop.nr

13 1989902157 7Prop. s.

-

-

-

-

-

-



SOU 1994:141 Förtroendemannalagen 367

rörande de regionala förtroendemärmen, och de övriga nämnda frågorna
regleras på viktiga områden i avtal. Som exempel kan 1982 årsnämnas ut-
vecklingsavtal mellan SAF och LOPTK bl.a. samtliga de sisttarsom upp

14nämnda frågorna.

Utvecklingsavtalet innehåller egentligen inte några bestämmelser sär-som
skilt fackliga förtroendemän. Som undantagrör kan dock betraktaett man
de regler avtalet innehåller koncerner och företag med flera drifts-som om
enheter. Enligt dessa har fackliga anställda i koncer-ärrepresentanter som

till betald ledighet i skälig omfattning för fackligträtt kontaktarbete. Påner
begäran lokala fackliga organisationer ingår i koncernen skall för-av som
handlingar former och kostnader för kontaktarbete.äga Verksam-rum om
heten bör budgeteras för nästkommande verksamhetsår. förutsättsDet att
lokal överenskommelse fackligt kontaktarbete skall träffas mellan konom
cemledningen och företrädare för lokala arbetstagarorganisationer. I en

kommentar till dessa regler det de verksam-partsgemensam sägs att avser
het inom landet och de i tillämpliga delar gäller för företag medävenatt
flera självständiga driftsenheter till grund för bedömningensamt att av
fackligt kontaktarbete skall ligga såväl behovet ändamålsenlig fack-av en
lig verksamhet arbetsgivarens och förhållanden i övrigt.som resurser

Utvecklingsavtalet ramavtal för sin tillämpning kräverär ett som anpass-
ning förbundsvis och lokalt. Ett exempel på sådan anpassning finns ien

Överenskommelseden företagsanpassad MB-organisation måleinomom
områderiavtalets gäller mellan Målaremästamas Riksförening ochsom

Svenska Målareförbundet. Enligt denna skall företag fullgöra sin infor-ett
mations- och förhandlingsskyldighet medbestämmandegruppgentemot en
MB-grupp eller kontaktombud. En MB-grupp består två ledamöterav om
antalet anställda arbetare inom förbundsområdet 10-49 och leda-är treav

antalet anställda arbetare högre.möter I företag med färre anställdaärom
tioarbetare den lokala fackliga organisationenän äger kontakträtt att utse

ombud. Såvitt intresse i detta sammanhang kan följandeär regler iav avta
let Ledamot i MB-grupp eller kontaktombudnänmas. skall bland deutses
anställda i företaget lokal facklig organisation. Den har utsettsav en som
till ledamot i MB-grupp eller kontaktombud dämied såvitt gällerären
medbestämmandefrågor utsedd till facklig förtroendeman enligt förtroen

14 Se vidare detta ämnesområde Lars Lunning, Facklig förtroendeman,t.ex.om s.
20 ff., 27 och 37
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verk-därvid företagetsarbetsplats skalldemannalagen. Begreppet utgöra
meddela fö-skall skriftligenfackliga organisationernasamhetsområde. De

kontaktombudeller tillingå i MB-gruppvilka har utsetts attretaget som
böranmälan till företagetsamband meduppdraget upphör. Isamt or-om

ledamoten eller kontaktfacklig utbildningganisationen sådan somange
likalemedbestämmandeornrådet ochgenomgått inomredan harombudet

Ledighetfacklig förtroendeman.genomgången utbildning förtidigaredes
kontaktombud regleras enligtellerersättning till ledamot i MB-gruppoch

ellerledamot i MB-gruppTvå gånger årförtroendemannalagen. ägerper
tvåkontaktarbete disponera högstför internt fackligtkontaktombud rätt att

fackliga informations-Vidare finns reglerbibehållen lön.timmar med om
år.fem timmarbetald arbetstid, högstpåmöten per

facklig förtroendemanslagenöverenskommelse tillämpningDen omom av
olika variationer gäller inom byggpå arbetsplatsen medställning som

följande. överenskom-i huvudsak Detnadsbranschen reglerar attanges
arbetsplatsen bör träffas mellaninnebörden lagens begreppmelse avom

kortvariga arbetsplatser,mångaarbetsgivare, företag kännetecknas avvars
tillarbetstagarorganisationen. hänvisarParternalokalavdelningenoch av

anställningsskydd förturordningsområden i Avtalsitt avtal ett omom
överenskommelsen förtroendemannenshärvidlag. Vidarevägledning rör

avtalet behandlarHuvudavsnittet ilokaltill ochrätt annat utrymme m.m.
förtroendemarmensförläggningen den fackligeomfattningen ochdock av

ersättning för detta. detta hän-fackliga uppdraget Iledighet för det samt
uppgifter,för löpande fackligaföreskrifter normtidseende bl.a.ges om

rådgivningsverksamhet i fack-sådan upplysnings- ochfrämstvarmed avses
och enligt för-under avbrott i arbetetfrågor kan utföras kortaliga somsom

Normtidenledighet.troendemannalagen berättigar till betald anges per
Omarbetsgivaren på arbetsplatsen.antalet anställda hosvecka och beror

1,0 tim, förnonntiden för 5-10 arbetstagareinte överenskoms, ärannat
31-402,5 tim, för2,0 tim, för 21-30 arbetstagare11-20 arbetstagare ar-

arbetstagare4,0 tim, för 51-753,0 tirn, för 41-50 arbetstagarebetstagare
arbets-tim. Vid mindre ochför 76-100 arbetstagare 5,54,5 tim och större

ledighetskall träffas. Föröverenskommelseplatser förutsätts änatt annan
efteromfattningen och förläggningen bestämmasnämnda skallden nu

förtroendemannen eller mellanmellan arbetsgivaren ochöverenskommelse

15 Anläggningsavtalet mellan Byggförbunhämtade bilaga tillUppgifterna är ur en
Svenska Byggnadsarbetareförbundet.det och
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arbetsgivaren och lokalavdelningen. Fler förtroendemanän frånen en ar-
betsplats bör inte delta i och fackliga kurs, det inte med hän-en samma om

till arbetsplatsens storlek uppenbart detär kan ske risk försyn att utan
störning i produktionen. Frågor ersättning till förtroendemannen vidom

till betald ledighet ochrätt restid och reskostnader regleras på närmareom
angivet liksom frågansätt, arbetsgivarens underrättelseskyldighet vidom
upphörande förtroendemannens anställning Slutligen innehållerav m.m.
avtalet föreskrift fackligadet tolkningsföreträdet skallatten om utövas av
den centrala organisationen, med möjlighet till delegering beslutandeav

till lokalavdelningen.rätten

Ett avtal fackliga förtroendemän gäller sedan år 1975 påom statens om-
råde mellan Arbetsgivarverket och SACOSR, TCO-S Statsanställdassamt
förbund. förläggningenI detta omfattningensägs ochatt den tjänstleav
dighet behövs för fackligt uppdrag skall bestämmas efter lokalsom över-
läggning mellan vederbörande myndighet och berörd personalorganisation.
Därvid skall förutom lagens regler beaktas ledigheten bör, såatt när är
lämpligt, förläggas till viss bestämd tid i anslutning till arbetstidens början
eller slut, skiftbyte eller motsvarande. Innan förtroendemanrast, avbry-en

sin tjänstgöring för ledighet för fackligtter arbete skall han möjligtom
anmälan tillgöra förrnan.närmaste Innan han återinträder i tjänst bör sådan

anmälan normalt förtroendemänFörgöras. behöver fortlöpandesom par-
tiell eller hel tjänstledighet för fackligt uppdrag bör normalt inte komma i
fråga tjänstledighetsuttagstörreett än helt tjänstledigmotsvararsom en
tjänsteman för varje helt 500-tal medlemmar i den lokala personalorgani
sationen. Vid bestämmande omfattningen denna ledighet skall hän-av av

inte till sådan facklig verksamhet förekommertas vidsyn enstaka,som
oregelbundna tillfällen. För förtroendemän inte behöver fortlöpandesom
tjänstledighet för fackligt uppdrag bestäms omfattningen och förläggningen

ledigheten från fall till fall. Avtalet innehåller vidare bestämmelserav om
förtroendemannens avlöningsförrnåner och förtroendemannensm.m. om

till tillträde tillrätt arbetsplatsen och hjälp med telefon och skrivpersonal.
Tolkningsföreträde enligt lagens 9 § skall tillkomma huvudorganisation
eller, efter beslut denna, ansluten organisation. Slutligen kanav nämnas att
beträffande den facklig förtroendemänär på sin arbetsplats, ochsom egen

har förtroendemän påutsetts att även arbetsplats,som skallvara en annan
lagen och avtalet enligt bestämmelse i avtalet tillämpas också i frågaen om
förtroendemannens verksamhet den arbetsplatsen.senare
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centraladegäller mellanområdenlandstingensochkommunernasInom
76.76LAF FAF Fpartemalö förtroendemänfackligakollektivavtal om

innehållsittdelvis hämtatoch haravtaletstatligadeteftertillkomAvtalet
mellan kom-lokalttillämpningibringatshar att antasdärifrån. Det genom

organisationerna. Detfackligaberördadeochlandstingrespektivemuner
i §anställningsförmåner 7bibehållnabegreppethurreglerinnehåller om

underrätförformernavidareförstås ochskallförtroendemannalagen om
hjälpmedelde§ i lagenenligt larbetsgivarentilltelse samt ar-somom

innehål-Avtaletförfogande.förtroendemarmenstillställaskallbetsgivaren
förtroendeförläggningenochomfattningenbestämmelserler aväven om

förtroendemänbeträffandehänseendedettaledighet. I sägs attmarmens
uppdrag börför fackligaledighethelpartiell ellerfortlöpandebehöversom

ledighet be-behovsammanlagdaderasbedömningengrund förtill avav
medtimmaröverstiger fyranormalt inteledighetsuttagräknas perett som

skallledighetomfattningen dennabestämmandeVidår.ochlem avav
facklig verk-sådaneller tilluppdragfackligacentralatillintehänsyn tas

delta-tillfällen,oregelbundnavid enstaka,förekommer t.ex.samhet som
har behovinteförtroendemänFörkonferenser.ochgande i kurser avsom

ledighe-förläggningenochomfattningenbestämsledighetfortlöpande av
förtroendemarmalagen.§enligt 6överläggningareftertill fallfallfrånten

lokaladenskallfortlöpande ledighet görasbehovAnmälan ar-avavom
ledighettillfälligAnmälanarbetsgivaren.tillbetstagarorganisationen om

ocharbetstagarorganisationen,lokaladen snarastockså denskall göras av
ledighetstillfället.före14 dagarmöjligt senastom

16 Församlings-Svenska kyrkansKommunförbundet,SvenskaLandstingsförbundet,
två sistnämndaoch till deSACOSR, TCO-KSKAF,Pastoratsförbund,och an-

organisationer.slutna
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12.4. Närmare ireglernaom

förtroendemannalagen

12.4.1. tillämpningsområdeLagens begreppet facklig
verksamhet

12.4.1 Lagens förarbeten
.

Lagen skall enligt 1 § tillämpas på den har arbetstagaror-utsettssom av en
ganisation företräda de anställda på viss arbetsplats i frågoratt rören som
förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet samman
hängande frågor. Paragrafens gällande lydelse härrör från 1991 årsnu
ändringar lagen, den ändring då gjordes i 1 § rörde inte det ciav men som
terade avsnittet.

förarbetenlagensI ursprungliga behandlas frågan vad be-är attom som
trakta facklig verksamhet i lagens mening. Föredragande statsrådetsom tog

motiveringeni den allmänna sin utgångspunkt i den verksamhet be-som
drevs med stöd de då gällande lagarna förenings- och förhandlings-av om

och kollektivavtal, vilka bestämmelserrätt har sin motsvarighetom numera
i medbestämmandelagen. Med det borde enligt föredragandensynsättet

fackligmed verksamhet i lagens mening i första hand förstås uppgifter som
direkt arbetstagarnas intressen i förhållande tillrör den enskilde arbetsgiva

eller förtroendemärmen fullgör med stöd kollektivavtal. Detren som av
kunde dock, fortsatte föredraganden, finnas anledning gå längre såänatt
och med facklig verksamhet jämställa uppgifter enligt lag förutsättssom
kunna fullgöras fackliga förtroendemän och de anställdas ställrörav som
ning arbetstagare inte direkt förhållandet till den enskilderörsom men som
arbetsgivaren, handläggning frågor enligt studieledighetslagen,t.ex. av

då under utarbetande.som var

viktig delEn den fackliga verksamheten består förhandlingar. förstaIav av
hand härmed enligt föredraganden förhandlingar löner och andraavses om
anställningsvillkor förhandlingar för lösa uppkommande problem.samt att
Lagens regler omfattar dock förhandlingsförberedelser,även samtal med
enskilda arbetstagare och krävs för förhandlingsverksamheten.annat som

17 1974:88Prop. och InU 1974:15.
18 Prop. 1974:88 153ms.
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frågori arbetsplatsens olikaanställdainformation till deVidare ävenavses
till-falla inom lagensarbetsplatsenverksamhetfackföreningensoch om

förhandlingarfackligaomfattarlämpningsområde. Lagen även som avser
låt förtroendemännenarbetsplatsen,utanför denförhållanden attvaraegna

ledighet.till betalddå inte har rätt

kollektivav-då följdeuppgiftervidare på deFöredraganden pekade avsom
rationaliseringsverksarnhetlärlingsutbildning,företagsnänmder,tal om

syftar tillverksamhetliksom motsvarandedessa,och att somangavm.m.
och dagligen,berör demanställda i frågorinflytande för de näravidgat som
gällermening.i lagens Detsammafacklig verksamhetfår upp-anses som

arbetsplatsens fackliga för-anförtrottslagstiftning hargifter genomsom
arbetsmiljölagen ellernumerarörande arbetarskyddettroendemän, t.ex.

styrelserepresentationen.

tillämplig fackliga ak-skallutsträckning lageni vilkenfråganI varaom
förhållandet till denarbetsplatsen ellersjälvainte berörtiviteter en-som

fackliga verksam-denföredragandenarbetsgivaren erinradeskilde attom
på arbets-till förhållandenarimlig proportionskall stå ienligt lagenheten

så den inte medledighet skall förläggasförtroendemännensplatsen, attatt
facklig verksamhetendastbehöriga gång ochför arbetetsför hinder att som

ledighet. Därefterberättigar till betaldarbetsplatsentillsig denhänför egna
19föredraganden:fortsatte

möjligtenligt min mening kunnabakgrunden bör detdenMot attvara ge
det omfattar fack-så vid tolkningfacklig verksamhet ävenbegreppet atten

fackligt arbete och fack-centraltstudier och fackligt arbete,liga t.ex.annat
för det fack-varje fall indirekt betydelsesammankomster, i harliga ensom

förtroendeman, för kunnaAtt fackligpå arbetsplatserna.liga arbetet atten
studera på arbetsplatuppgifter, inom rimligafylla sina behöver gränser ett
följaktligen formspråk kanförekommande främmandevanligen vara ensen

förtroendemannalagen.berörs Detsammafacklig verksamhet som avav
ergonomi, psykologi, ekonomisärskilda utbildningen igäller den etc. som

elleranpassningsgruppför uppgifter ledamotbetydelseär reav ensomav
di-grundläggande utbildningföretagsstyrelsen. Eni utanpresentant mera

torde inte kunnaarbetsplatsens olika frågor däremotrekt inriktning på anses
mening.i förtroendemannalagens Intressetfacklig verksamhet avsom
för lagstiftningtillgodoses inomutbildning får i ställetsådan omramen en

för studier.allmänna till ledighetarbetstagares rätt

också falla sådan verksamhetUtanför facklig verksamhet börbegreppet
mellannågon anknytning till förhållandetinte kan hasägassom

verksamheten i frågasådant.arbetsgivare och arbetstagare Avensom om
på den fackligapolitisk verksamhet stadgeenligt ankommert.ex.

19 1974:88 155.Prop. s.
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organisationen, detär alltså inte facklig verksamhet i
förtroendemannalagens mening. Detsamma bör gälla verksamhet rörsommedlemmarnas fritidsintressen, anordnande insamlingar och liknandeav
aktiviteter den fackliga organisationen ställer sig bakom.som

I specialmotiveringen förtydligade föredraganden det sist citerade ytterli
gare.20 Där klargörs inkassering medlemsavgifteratt t.ex. och andraav
interna föreningsangelägenheter inte skall facklig verksamhetanses som
enligt lagen.

12.4.1.2. Rättspraxis

Det förhållandevisär sällan arbetsdomstolen har haft anledning di-som att
rekt beröra innebörden begreppet facklig verksamhet. I regel nämliav rör

de tvister domstolen har haft frågorgen avgöra till betaldsom att rättenom
ledighet och de skälighetsöverväganden sammanhänger därmed.som
Dessa behandlasämnen i avsnitt l2.4.3. nedan.

Det sagda innebär emellertid inte praxis preciserar begreppetatt fack-som
lig verksamhet saknas. Som framgår den följande framställningen detärav
i första hand i tvister ledighet för olika utbildningar o.d.typerom av som
domstolen har kommit in på sådana frågor.

Vad facklig verksamhetär i förtroendemannalagens meningsom inteär ett
gång för alla givet begrepp. Det kan inte heller betraktasen isolerat från 1a-

ledighets- och betalningsregler, vilket leder tillgens omständigheterna iatt
det enskilda fallet ofta blir avgörande för lagen i viss konkret tvistom en

tillämplig eller Arbetsdomstolen kan i rättsfallet ADanses 1976 35nr
ha tagit avståndsägas från tanken på generella vägledande uttalanden i frå

vad ligger i begreppet facklig verksamhet.gan Ett arbetsgivarför-om som
bund hade i det målet yrkat bl.a. arbetsdomstolen skulle fastställaatt att
deltagande i viss kurs i förhandlings- och argumentationsteknik inteen ut-
gjorde facklig verksamhet i lagens mening. Innan domstolen gick närmare
in förhållandena i tvisten gjorde den följande allmänna uttalande.

Den omständigheten viss facklig aktivitetatt är facklig verk-att anse som
samhet i förtroendemannalagens mening innebär inte vidareutan att enfacklig förtroendeman i det enskilda fallet har till ledigheträtt och, i före
kommande fall, till bibehållna anställningsfönnåner. För sådan skallrättatt
föreligga krävs till början aktiviteten kan falla inomatt fören anses ramenarbetstagarens uppdrag facklig förtroendeman. Vidare fordras enligtsom
6 § andra stycket ledigheten inte har omfattningatt större skäligtän ärsom

20 Prop. 1974:88 211.s.
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för-ledigheten inteocharbetsplatsenpåförhållandena atttillhänsynmed
gång. Dessabehörigaarbetetsförbetydande hindermedförså denläggs att

såsomaktivitetenfackligadenbetydelsesärskild närfåförutsättningar kan
fackligahandläggningenutbildning änfackligmed avfallet annatär avser

arbetsplatsen.självapåuppkommerfrågor som

i anled-arbetsdomstolenuttalandeanförda kantill detMed hänsyn ett av
iverksamhetfackligmedvadrörandefastställelsetalanning avsessomav uttalandetinnebördså allmänfåmening attförtroendemannalagens geren

exempelvis in-kanfall. Detenskildabedömningforvägledningföga aven
och, i föreledighettillberättigaraktivitetangiventräffa närmareatt en facklig för-för vissanställningsförrnånerbibehållnatillfall,kommande en

vilkaunderförhållandenasärskildagrund depåuteslutandetroendeman av
såkaraktär. Ispeciellatill företagetsmed hänsyn ettellerverksamhan är
detaktivitetfå fastslagetmeningsfulltfögablir det avfalldant att om en

uttalandeEtt görsellerlagensfaller inomifrågavarande slaget somram
särskildadebeaktandeunderförtroendemannenaktuellebeträffande den av

vägledande.fall bliri hansföreliggeromständigheter merasom

fannfallet ochkonkretadettill attvidaresedan prövagickDomstolen att
förbetydelsesådanomtvistadedensådan kursideltagande var avsomen

del-samrådsuppgifterochförhandlings- attmedförtroendemanfackligen
förtroendemannalagensiverksamhetfackligbetraktasbordetagandet som

mening.

fackligaförtroendemannensställa sigkan ärfråga upp-En omsom man
rättighetillupphovförkvalificeratmeningnågoni attmåstedrag gevara

hardentillämpning pålagen utsettsEnligt §1lagen.enligt äger somter
för-i frågoranställda rörföreträda deförtroendemanfackligsom somatt

verksamhetfackligmedandraellerarbetsgivarentillhållandet samman
hardenendastintryckkanfrågor. Lagtexten atthängande somett avge

ellerarbetsgivarenanställdadeföreträda gentemotuppdragdirekt attett
emelharArbetsdomstolenbestämmelserna.omfattasfrågorandrautåt i av

betald le-gälldeMålettanken.avvisat den1987 4ADrättsfalletilertid nr
grundkurs.fackligdeltagande iförförtroendemannalagenenligtdighet en

förstyrelsenisuppleantledighetenbegärdeförtroendeman enDen varsom
aldrighadeHan120 medlemmar.omkringhadetjänstemannaklubb som

ocharbetsgivaren,för arbetstagarna gentemotuppträtt representantsom
bedrikundeinteförtroendemannengällandedärförgjorde ansesdenne att

uppbyggnadlagensgenomgångEfterverksamhet.facklignågon avenva
iochslutsatsenarbetsdomstolendrogförarbeten att somoch dess envar

klubbstyrelideltaeller sättordning harstadgeenli annatettattutsettsg
förtroendemanfackligbetraktaverksamhetfackliga varsär att somsens

domstolenföljer enligttillämplig. Dettaförtroendemannalagen äruppdrag
måletaktuell identjänstemannaklubb otvety-sådan varsomsomattav en
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digt bedriver facklig verksamhet och fördelningen uppgifter inomatt av
för det sakliga begreppet facklig verksamhet och bestämmandetramen av

antalet fackliga förtroendemän enligt lagen principiellt arbetstagarorgaär
nisationemas sak. Det spelar sedan i det sammanhanget ingen roll sty-om
relsesuppleantema har enbart yttrande och förslagsrätt inte rösträttmen
eller finnsdet andra sådana skillnader i fråga på vilket och medsättom om
vilken grad inflytande de enskilda förtroendemännen deltar i den fackliav

verksamheten.ga

En sak viss facklig aktivitetär måste falla inom föratt för-arman en ramen
troendemannens uppdrag för till ledighet enligt 6rätt Det krävsatt ge
dock inte aktiviteten nödvändig för det fackligaär uppdragetatt skallatt
kunna fullgöras. Dessa förhållanden framgår det nämnda rättsfalletav ovan
AD 1976 35 och understryks ytterligare i rättsfallet AD 1978 47.nr nr

En närbesläktad fråga hur skallär kurser relativt okvaliärman se som
ficerade eller innefattar inslag repetitionsutbildning. Rättsfallet ADsom av
1978 47 rörde facklig kurs i personalpolitik bedrevs i studiecir-nr en som
kelfonn. Arbetsgivarsidan gjorde gällande denna kurs inte motsvaradeatt
de kunskapsmässiga krav kan ställas på undervisning, den inteattsom
ägde i skolmässigt acceptabla former och den i själva verketrum att ut-
gjorde intern facklig verksamhet. Arbetsdomstolen ansåg dock inte kur-att

hade något syfte meddela allmän undervisningän i personalannat attsen
politik. Den utgjorde alltså inte intern facklig verksamhet. Vidare uttalade
domstolen personalpolitik är väsentlig betydelseatt ämne förett av en
facklig organisation och kurs i under begreppetämnet fackligatt en ryms
verksamhet. Inte heller ansåg domstolen kursen så grundlägatt var av en
gande karaktär tillämpning lagen utesluten. Domstolenatt slogen av var
också fast studiecirkelformen allmäntatt är accepterad form under-en av
visning, särskilt cirkeln inär detta fall anordnas studieförbund.ettsom av

I målet hade arbetsgivarsidan gjort gällande kursen repetitions-att var en
kurs. Arbetsdomstolen kom inte in den frågan i 1978 års rättsfall. I ett
tidigare rättsfall, AD 1977 115, berörs dock saken. Det där fråganr var om

kursavsnitt för facklig förtroendemanett utgjorde repetition. Av-som en
snittet fyra sammanlagt 40 timmar. Enligtupptog domstolen skulle för-av
troendemännen inte kurma begära ledighet för delta endast i repetitions-att
avsnittet. Det kunde dock finnas anledning vid skälighetsbedömningen
enligt 6 § saken på avsnittet, i dettaatt sätt fall, utgjordeannatse om som
endast mindre del kurs i uppfyllde kraven i förtroen stort settav en som
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detta inteansåg dockDomstolenledighet.för tillendemannalagen atträtt
förtroendemannalagrundpåförtroendemannen änskulle gälla annanom

haförtroendemannenfall kundeOch i dettaledigheten.tillhade rättgen
blev alltså denSlutsatsenstudieledighetslagen.stödledighet medberetts av

ledigheten.omtvistadetill deninteförtroendemannalagen rättatt gav

förtroenkommunalt anställdfråga126 detmålet 1979ADI om envarnr
förhandledamot ikontaktombud ochuppdraghadedeman ensomsom

skulle kommagenomgått ochtidigarelingsdelegation. Hon hade att ge-
medbestämmandelautbildninganordnadnomgå viss kommunen omav

medbestärnmani fackligdeltahadegällde honTvisten rätt att enomgen.
för för-tilli sigkursenkonstateradeDomstolendeutbildning. nyttaatt var
för-mån ledamoti visskontaktombud ochtroendemannen avsomsom

kundedet inteansåg vidareDomstolenhandlingsdelegationen. att anses
fackligt betonadtillfälle tillförtroendemarmenoskäligt ut-att merengavs

till delkommit hennedenmedbestämmandeområdetbildning på än som
försorg.kommunensgenom

rättspraxis bedömtsi haraktiviteterfackligaexempel på olikaNågra som
ocksåverksamhet kanfackligfrånutgångspunkt begreppetmed ges.

deltagande iförtroendemans90 ansågs1980rättsfallet ADI en avennr
för högrearbetarrörelsens arbetsgruppmeduniversitet tillsammansLunds

Fack-i kallad10-poängskurs arbetsrättanordnadforskningutbildning och
omfattasverksamhetfackligsådanför sigjuridik i ochlig utgöra avsom

rättsfalletdomstolen igjordebedömningSammaförtroendemannalagen.
för-hade uppdragförtroendemanbeträffande1988 53AD somsomennr

bevaka arbetstagarnashadeinnebar hanvilketsäkringshandläggare, attatt
sig både lag ochgrundadearbetsskadeförsäkringarenligtintressen som

bland arbetstagar-enkätföljaarbete medpå kollektivavtal. Hans att upp en
arbetsskadeförsäk-doldaförekomstensyfte söka klarläggai att avna

mening.förtroendemannalagensverksamhet ifackligringsfall ansågs vara
försäkringshandövriga arbeteförtroendemannensgälldeDetsamma som

läggare.

förtroendemanfråga1981 2 deträttsfallet ADI som varom envarnr
studiecir-lön för ledaledigtklubbordförande begärdeoch attutan ensom

avdelning.fackföreningens Ingengrundutbildning inomkel i facklig annan
i kursen, ochdeltogarbetsgivaren förtroendemannenhosarbetstagare än

för för-betydelseha haftenligt domstolen intekunde därförkursen anses
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troendemannens fackliga utbildning i egentlig mening eller direkt haegen
bidragit till öka i fackligakunskaperna frågor hos de övriga hos arbets-att
givaren anställda arbetstagarna. Domstolen framhöll emellertid kriteriatt

facklig verksamhet i det aktuella sammanhanget uppfyllda iema var om
fall indirekt anknytning till den arbetsplatsen kunde fö-vart en egna anses

religga och fortsatte:

Enligt arbetsdomstolens uppfattning måste det alltid värdefullt förvara en
klubbordförande tillfälleberedas till utbyte erfarenheter med arbetstaatt av

från andra arbetsplatser den Genom kontakter slaget,detängare egna. av
bl.a. ledandet studiecirkel, kan klubbordföranden skaffa siggenom ettav en

för fackligabreddat underlag sin verksamhet och därmed möjligheteregen
överblicka och lösa uppkommande problem jfr 1979:65.AD Det lig-att

arbetsdomstolen, till hands betrakta kontaktverksam-närmast attger, menar
berörthet slag naturligt sammanhängande med övriga till klubbordav som

förandefunktionen knutna uppgifter.

Uppgiften ansågs alltså facklig verksamhet i lagens mening.som

Utgången blev den i rättsfallet AD 1980 32. Målet gälldemotsatta nr se
mesterlönebestämmelser i kollektivavtal, förtroendemannalagensett men
begrepp facklig verksamhet blev avgörande för tvisten. Saken rörde ledig-
het för deltagande i LO anordnad kurs för skolinformatörer. Domstoen av

ansåglen skolinforrnatöremas insatser i skolan i första hand bordeatt ses
del de fackliga organisationemas samhälleliga ochsom en av engagemang

verksamheten därför borde falla utanför den principiella innebördenatt av
begreppet facklig verksamhet. Beträffande utbildningen framhöll domsto
len den saknade egentlig betydelse för den fackliga verksamheten i för-att
hållande till arbetsgivaren.

I2.4.1.3. Nya arbetsrättskommitténs delbetänkande

berörtszlSom har avlämnade Nya arbetsrättskommittén år 1977 delbe-
tänkandet 1977:4Ds A Fackliga förtroendemän, på betald arbetstidmöten

arbetslivsforskning.och I detta betänkande diskuterade kommittén begrep
facklig verksamhet. Det förslag kommittén innebarpresenteradepet som

utvidgning i olika hänseenden jämfört med gällande lag. Utgångspunk-en
för kommitténs överväganden lagens begrepp facklig verksam-ten attvar

ihet allmänt språkbruk och detta hadesnävare än lett till svårigheterattvar
i den praktiska tillämpningen.

21 Se avsnitt 12.3.1. ovan.
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lagrâdsremiss12.4.1.4. 978 års1

något behandlats lagförslag upprättadesI avsnitt 12.3. har detovan som
arbetsrättskommitinom arbetsmarknadsdepartementet grundval Nyaav

1978 remitterades till Lagrådetténs delbetänkande och årsom men som
Sominte ledde till någon proposition till riksdagen. har nämnts ovan upp-

detta lagförslag, till skillnad från vad hade föreslagits i delbetänk-tog som
inte någon saklig förändring begreppet facklig verksamhet.andet, Däreav

i till arbetsrättskommitténs förslag definiinnehöll det Nyamot motsats en
tion facklig verksamhet. definition hade följande ly-begreppet Dennaav

förslagets 2 §.delse

facklig verksamhet i denna lag sådan verksamhet arbets-Med avses som en
tagarorganisation bedriver den förhandlar för sina medlemmar i frågornär

förhållandet till deras arbetsgivare eller den i övrigt verksamnärrör ärsom
enligt eller författning eller enligt kollektivavtal för tilllag att taannan vara
medlemmarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren.

Med facklig verksamhet jämställs verksamhet bedrivs för andraävensom
räkning, finns stöd for verksamheten i lag eller för-anställdas detom annan

fattning i kollektivavtal, och utbildning behövs för fackligaeller densom
verksamheten.

diskuteras utförligt i såväl den allmänna motiveIrmebörden begreppetav
ringen s. 40-51 speciahnotiveringen s. 113 f.. Redogörelsen i densom
allmänna motiveringen i 1974 års lagförarbeten.bygger delar De-stora
partementschefen sammanfattar dessa följande 41.sätt

Beskrivningen i förtroendemannalagens förarbeten begreppet fackligav
verksamhet på avgränsning de sakfrågor berörsbygger verk-en av som av
samheten och därjämte på genomgång de olika slag aktiviteteren av av

arbetsmetoder dit. det förra hänseendet knyter beskrivningeneller hör Isom
till till förhållandetvad kan höra mellan arbetsgivare ochsägasan som

arbetstagare, i första hand intressen förhållandevad arbetstagarnas irörsom
till den enskilde arbetsgivaren jfr lagtexten. på förhandI det pekassenare
lingsarbetet kärna i fackliga verksamheten. Hänillden fogas vissasom en
andra fackliga aktiviteter ligger inom för facklig verksamhetsom ramen en-
ligt lagen.

Den kritik begreppet vid den tiden tongivande gick,mot som var som ovan
framgått, på alltför Diskussionenbegreppet gällde i huvudsnävt.ut att var

huruvida omfattasak begreppet skulle vidgas till interna förenings-ävenatt
angelägenheter. lagrådsremissen anförs emellertid två skäl sådanI mot en
utvidgning. Det hänsyn till föreningsrätten lagen skulle deärena om ge
kollektivavtalsbärande organisationerna stöd för medlemsvärvningt.ex.
och andra interna angelägenheter, skulle den framstå otillåtet diskrisom
minerande andra organisationer. andra skäletDet det med denärmot att
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visstnödvändigt utomståendeuppbyggnad lagen har att ettgevoresom
organisationemas verksamhet. Skulle begreppetfackligamått insyn i deav

detutvidgas på det föreslagnaverksamhetfacklig sättet, motsvavore
kontroll fackföreningamas in-nödvändigt medrande sätt rentyttreen av

inteDetta ansågs önskvärt.verksamhet.terna

ligger i begreppet facklig verk-specialmotiveringen utvecklas vadI som
i huvudsak sin giltighet i dag, och detBeskrivningen tordesamhet. äga än

anledning relativt utförligt citera vissa avsnitt dennadärför finnaskan att ur
anförs bl.a. följande s. 113 f..specialrnotivering. Där

innebörden begreppet facklig verksamhet hänvifråga denI närmare avom
framställningen i motiveringen ochi första hand till den allmänna [...]sas

1974:88 153 ff., 211 ff.. framgårtill 1974 års förarbeten prop. Dets. av
motiveringen det skall sig sådana sakfrågorden allmänna röraatt om som

arbetsgivareligger inom för förhållandet mellan och arbetstagare.ramen
skall den de kan komma på ellerFrågorna sättarten att ett annatvara av upp

mellan arbetsgivare och eller flera arbetstagare,i förhållandet t.ex.en en
förhandling med stöd 10 § medbestämmandelagen.det begärsatt avgenom

räknas emellertid redan har framgått be-Till facklig verksamhet ävensom
sakfrågor på i förhandlingar. förbehandling sådana Avensätt änannatav

uppföljande verksamhet skilda slag betraktas fackligredande och av som
verksamhet. Och behandlingen frågorna behöver inte förlagd enbartvaraav

förhållandet enskildtill det lokala planet med sikte enbart på mellan en ar-
hos centralt fackligt arbete inbetsgivare och arbetstagare honom. Aven hör

förtroendemannalagen det syftar till förhandling ellerunder när att genom
har stöd i lag eller författning eller i avtal, tillpå sätt,annat tasom annan

till arbetsgivare.arbetstagares intressen i förhållande eller flera Enenvara
inom förtroendemannalagens åtskillnadsak detär görsatt ram enannan

mellan sådan facklig verksamhet förhållandet till förtroendesom avser en
arbetsgivare fackligoch verksamhetannanmans egen .

förtroendemannalagens mening[F]acklig verksamhet i omfattar sådan
.verksamhet kan led i konkret tillvaratagandesägas ett ettvarasom av ar-

i förhållande tillbetstagares intressen på arbetsgivarsidan. Enmotparten
facklig verksamhet i anpassningsgrupp enligt lagenrepresentants en
l974:13 vissa anställningsfrämjande åtgärder bör fortsättningsvisävenom

sådantbetraktas konkret tillvaratagande arbetstagares intressen iettsom av
förhållande till arbetsgivaren. Däremot hör inte dit facklig representation i

uppgifter distriktsarbets-samhällsorgan med arbetsmarknaden t.ex. en
nämnd eller andra områden betydelse för arbetstagarnaav som gruppen

statligai samhället t.ex. i eller kommunala nämnder eller statliga utred
ningsorgan och inte heller verksamheten i sådana fackliga organ som mer

främja arbetstagarintressena skildaallmänt arbetar med i samhällsfrågoratt
socialpolitiskat.ex. skatte- och frågor, konsumentfrågor m.fl.. Rent parti-

politisk verksamhet såsom deltagande i valarbete, representation i politiska
församlingar bedrivs inom eller med stöd facklig organisationsom av en
faller också utanför förtroendemannalagen sådana fråutom det gällernär

förutsättningarna för politisk verksamhet på arbetsplatserna kanom somgor
till förhandling enligt jfr 197576: 105medbestämmandelagen,tas upp prop.

bil. 320 På utbildningsområdet liksom hittillsl gäller deltagande iatts.
egentlig facklig utbildning i princip betrakta facklig verksamhet.är att som

förberedelseDen bör för fullgörande andra fackligases som en av
uppgifter. Mer allmän utbildning inte har någon direkt inriktning påsom

-
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-
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fackliga frågor frågor förhållandet mellanrör arbetsgivare ochsom
arbetstagare faller dock utanför förtroendemannalagen. Deltagande som
lärare eller elev eller medverkan i utbildning anordnasannan som av annan

den arbetstagarorganisation, har rättigheterän enligt lagen bör intesom .heller höra till facklig verksamhet enligt förtroendemannalagen.anses
Däremot bör såsom facklig räknas verksamhet bedrivs påsom
arbetsplatserna arbetstagarorganisationens fackliga företrädare t.ex.av
studieorganisatörer i syfte informera arbetstagare studiemöjligheter,att om

till ledighet för studierrätt [...]. Inre föreningsangelägenheterom m.m.
medlemsvärvning, fackliga val, stadge och avgiftsfrågor, inre
administrativa och organisatoriska uppgifter, frågor förhållandetrörsom
mellan organisation och dess medlemmar eller mellan skilda fackligaen
enheter inte facklig verksamhet enligt lagen. S.k.är intresseverksarnhet,
fritidsverksamhet eller social verksamhet räknas i sig inte heller dit. Aven
deltagande i internationella fackliga sammanslutningars verksamhet bör
betraktas facklig verksamhet under förutsättningar detnärsom samma som
gäller svenska centrala arbetstagarorganisationers verksamhet.

skallHär endast tilläggas det torde alltför kategoriskt påståatt att attvara
medverkan i utbildning anordnas den arbetstagarorganisaänsom av annan
tion har rättigheter enligt lagen inte bör facklig verksamhet.som anses som
Det nämnda rättsfallet AD 1980 90 exempel på deltagan-ettovan attnr ger
de i kurs har anordnats utomstående institution kanen som av atten vara

facklig verksamhet i och för sig.anse som

stridsåtgärder12.4.2. Fackliga

frågaEn kan vålla vissa svårigheter på förtroendemarmalagens områdesom
lagens tillämpning under lovlig facklig konflikt. Olovligaär stridsåtgärder
i sig inte facklig verksamhet enligtär lagen och erbjuder där-att anse som

för inga problem i detta sammanhang. Den fråga här i ställetärsom avses
den facklig organisation kan gällande rättigheter enligt lagengöraom en
samtidigt lovliga stridsåtgärder förbereds eller pågår i förhållandetsom
mellan organisationen och arbetsgivaren. Avsikten emellertid inte härär att

översiktligt beskriva problemet ochgöra än den lösning detattmer som
har fått i rättspraxis.

Lagtexten ingen regel i i till vad falletämnet, medupptar ärmotsats som
medbestärnrnandelagen, där bestämmelse vad skall gälla viden om som

stycket.fall arbetskonflikt i 5 § första Förtroendemannalagensav ges
förarbeten innehåller inte allmänt uttalandeän till be-ett rättenattmer om
tald ledighet inte bör gälla under tid omfattas fackliga stridsåtgär-som av

22 Se avsnitt 11.5.
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der och rättsgrundsatser.23detta följer allmänna Denatt grundsatsav som
den arbetsrättsliga lagstiftningenär böratt neutral vid lovligavses vara ar-

betskonflikt och således inte den i striden fördelar på denpartenge ena
andres bekostnad. Hur denna grundsats skall tillämpas på förtroendeman
nalagens område i olika praktiska situationer kan det emellertid råda delade
meningar om.

Arbetsdomstolen har bedömt hithörande frågeställningar i två fall. Bak-
grunden till det första målet, AD 1977 158, den vissa avtalsför-attnr var
handlingar mellan SAF och PTK hade strandat. PTK hade sedan varslat om
stridsåtgärder. Innan dessa trädde ikraft anordnade SIF konferenser för
fackliga förtroendemän. Tvisten i målet gällde huvudsakligen huruvida
fyra sådana förtroendemän hos två arbetsgivare hade till ledigheträtt med
bibehållna anställningsförrnåner för delta i dessa konferenser. De lokalaatt
tjänstemannaklubbama hade gjort gällande tolkningsföreträde, dettamen
hade förtroendemännens arbetsgivare inte respekterar gjort löneavdragutan
för den tid förtroendemännen hade varit borta. Arbetsdomstolen slogsom
fast den närrmda neutralitetsgrundsatsenatt tillämplig på dettaovan var
område. Domstolen ansåg vidare verksamheten vid konferensema fram-att
stod direkt led i arbetstagarsidans förberedandeett och genomförandesom

stridsåtgärdema. Samtliga kostnader för dessa konferenser därförav attvar
betrakta utgifter för stridsåtgärder, och skyldighet för arbetsgivarnasom en

betala lön i sådan situation skulleatt innebäraut de i striden att mot neu-
tralitetsgrundsatsen tvingades ekonomiskt understödjaatt stridmotpartens
såtgärder. Förtroendemännen hade därför inte till ledighet medrätt bibehål-
len lön. Med detta konstaterande emellertid inte målet avgjort. Domstovar
len ansåg tjänstemannaklubbama hade sinaatt tolkningsföreträdenutövat i
god Om arbetsgivarna hade följt dessatro. och betalat lönen hade de inte
kunnat återfå beloppet skadestånd till följd regeln i 10 § andrasom av
stycket i förtroendemannalagen. Arbetsdomstolen ansåg arbetsgivareatt

inte respekterade tolkningsföreträde uppenbarligen inteett borde blisom
försatta i bättre situation. Arbetsgivama ålades därför betala lönenen att ut
och betala skadestånd för åsidosättandeatt tolkningsföreträdena. Dom-av
stolens vice ordförande och de två arbetsgivarledamötema skiljaktiga ivar
frågan tolkningsföreträde och ansåg neutralitetsgrundsatsen bordeom att

vidare tillämpningsområde så arbetsgivarnaett i situationges att en som

23 Prop. 1974:88 222.s.
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skiljArbetstagarledamötemabetalningsskyldiga.bliskulledenna inte var
bibehållnamedledighethade tillförtroendemännenfrågan rättakti i omga

behandlas vidaretolkningsföreträdeanställningsförmåner. Frågorna om
fram.längre

till ledig-fråganockså1986 40, gällde rätträttsfallet, ADandraDet omnr
mellankonfliktpågåendegång underdennabibehållen lön,medhet

Postverket. Tvistenhosbl.a. arbetstagareomfattadeTCO-S och staten som
konflikten på-under tidenPostverketförtroendemän hosfyragällde som

arbetstagarsidanenligtverksamhetför fackligvarit ledigahadegick som
betald ledig-tilldärför bordeochtill konflikten rättanknytningsaknade ge
i för-deltagandedelsfrågadetverksamhethet. Den envaromsom var

bestämmelserna imedenlighetsammanträde irespektive etthandling ett
kurs förfackligt anordnadideltagandemedbestämmandeavtal, dels stuen

tolkningregionledningmedöverläggningdelsdieorganisatörer, omenen
Domstolenstridsåtgärdema.frånTCO-S dispenseromfattningenoch aven

medsambandsådantverksamheten hadesistnämndaendast denfann ettatt
Också ibortföll. dettabetalningsskyldighetarbetsgivarenskonflikten att

skadeståndtolkningsföreträde ochemellertid reglernamedförde attfall om
skiljArbetsgivarledamötemabetala lönen.slut fickarbetsgivaren till var

delen.sistnämndai denaktiga

arbets-uttaladeneutralitetsgrundsatsentillämpningsområdet förfrågaI om
tillämpninghinderden bör1986 års fall,idomstolen motettatt avenvara

nackdel i självatillarbetsgivarpartenförtroendemarmalagen§ är7 som
alltsågripersig längre. Densträckaden inte börkonflikten att ansesmen
dennai den månverksamheten,fackligalöpandesig in i denoch förinte i

väl be-illustrerasarbetskonflikten. Synsättetoberoendefortgåkan avav
1986 års mål.fråga idennadömningen av

ledighetReglerna12.4.3. om

till ledighet12.4.3.1. Rätten

facklig förtroendeförledighetbestämmelsengrundläggandeDen enom
tillförtroendemarmen harstadgar rättstycket,i 6 § förstafinns attsomman

Ledighetenuppdraget.fackligafordras för detledighetden avser upp-som
både det löpandeomfattararbetsplatsen. Deninom ochbådegifter utom

får alltså inteuppgifterfackligaenstakaarbetet ochfackliga varamen

-
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längre behövs för uppgiften i fråga.än Enligt lagens förarbeten kansom en
arbetsgivare dock få godta förtroendemannen inte har utnyttjat ledighe-att at

fullt effektivt eller uppsåt eller oaktsamhet harten ledig-utan använtgrov
heten för uppgifter natur.24i efterhand visat sig inte fackligsom vara av

Vad bestämt ligger i kravet pånärmare ledigheten skall erfor-attsom vara
derlig har berörts arbetsdomstolen i rättsfallet 1975AD 62. Måletav nr
gällde frågan förtroendeman hade genomgått facklig kursom en som en
hade till ledighet frånrätt nattskift skulle ha följt direkt efter kur-ett som

Domstolen farm varken lagtexten i 6 § första stycket eller förarbeattsen.
några besked innebördennärmare dettena nänmda kravet ochgav om av

tolkningen därför fick ske efter allmärma övervägandenatt med beak-mera
tande de syften ligger till grund för lagstiftningen. Domstolen fortav som
satte:

Uppenbarligen måste förtroendemannalagens till ledighet omfattarätt den
tid behövs för utförande själva uppdraget. Prövningen vilken tidsom av av

skälig for arbetsuppgiftenär blir ofta enkel verksamheten såsomnärsom
kan fallet vid utbildning schemalagd.är Den tid enligt schematvara som
åtgår för verksamheten får behövlig, särskildaaccepteras som om om-
ständigheter talar i rikming. tidI behövs för uppdraget bör gi-annan som
vetvis inräknas vadäven krävs för förberedelsearbete inför för-t.ex.som en
handling.

Vidare måste i tid behövs för uppdraget också skall inräknasantas att som
exempelvis restid och tid för intagande måltider och för andra Vidav raster.
den skälighetsbedömning därvid får torde hagöras tillämpasom attman

grunder används i likartade situationer i arbetslivet. Enligtsamma som a.r-
betsdomstolens mening saknas fog för betrakta sådan tid uppkom-att som

på grund förtroendemannens behov dygnsvila på Avenmer sättav annatav
denna tid bör principiellt kunna betraktas erforderlig för uppdragetssom ut-
förande, omständigheterna det motiverat.görom

Det givet bedömningenär vilken tid sist nämndatt i detav artav som en-
skilda fallet kan behövlig för fackligt uppdrag kan svårettanses attvara

Detta emellertidgöra. ingetär skäl för helt frånkänna förtroendemannenatt
till ledigheträtt avseende sådanäven tid.

Arbetsdomstolen avstår från några uttalanden eftergöra vilkaatt närmare
riktlinjer bedömning behövlig tid för utförande fackligt uppdragen av av
bör ske. Det torde få ankomma på arbetsmarknadens själva i förstaparter att
hand ställning i dessa frågor.ta

Frågeställningen huruvida ledigheten har varit erforderlig för uppdraget
eller inte har såvitt kan utläsas rättspraxis inte i någon utsträck-störreav
ning gjorts till föremål för tvist. Den kan dock ibland komma ettupp som

24 Prop. 1974:88 164 och 219.s.
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skälighetsbedörrming oftaallmännamed deni eller i sambandled som
102 och 1141981i avgörandena ADvarit falletSå harmåste göras. t.ex. nr

ovan25 126,och 19791977 115rättsfallen ADnämndaoch i de nr somnr
repetitionsutbildning. det sistnämnAvpåstodsbåda avsåg kurser varasom

bedömningindividuellframgår det måsterättsfalletda görasatt omaven
kontaktombudfrågauppfyllt. därDeterforderlighetskravet är ettomvar

Enligtmedbestärnmandelagen.genomgå veckokursskulle ar-omensom
omfattande för kunnadjuplodande ochalltförbetsdomstolen kursen attvar

dock tillkontaktombud.enskilt Hänsynerforderlig för sär-togsettanses
hadeavdelningenfallet, såsomi det enskildaomständigheterskilda ettatt

förgedigen utbildningkontaktombudetintressesärskilt attatt enav ge
för-nivå och honlokalutbildareanvända hennekunna att senaresom

uppgifter, ochlångtgående fackligaföri frågaväntades komma ut-mer
erforderlig.delansågs därför för hennesbildningen

tillvanliga i målskälighetsbedömning denGrunden för den rättär omsom
stycket ledig-regeln i 6 § andraförtroendemannalagenenligtledighet är att

till förhålskäligt med hänsynomfattninginte får haheten äränstörre som
medför be-förläggas så deninte fårarbetsplatsen och denpålandena attatt

avvägning mellan arbets-gång. Häri liggerhinder för arbetetstydande en
fackföreningverksamhet ochfå fortsätta sinintressegivarens ostörtattav

Enligt förarbefacklig verksamhet.effektivbedrivaintresse att enens av
tenaZÖ proportion till förhålrimligledigheten stå iomfattningenskall av

fackliga verksamhetensåväl denvarmedarbetsplatsen,landena attavses
bör tillskälig hänsynbehovtill arbetstagarnasskall tasattsomanpassas

exempel påledigheten. Somtålamöjligheterenskilda företagetsdet att
förarbetena åavvägning ibetydelse för dennaomständigheter nämnsav

sammansättning, anställarbetsstyrkanssidan antalet arbetstagare,ena
beskaffenhet, dvs.arbetsplatsensarbetets ochningsförhållandena, art om-

åverksamhet, och andra sifackligbehovetpåverkarständigheter avsom
arbetsgivarenskänslighet för bortovaro,produktionensfaktorerdan som

ersättarfrågor Utanomplaceringar eller lösaverkställamöjlighet attetc.att
i förarbeteenligt uttalandeni lagtexten detkommit till uttryckhardetta är

ställas på ledighetanspråk skall kunnameningen störreatt avsersomna
ledighet.arbetsplatsenverksamhet denfacklig än annanegna

25 12.4.1.2.Avsnitt
26 1974:88 164 och 220.Prop. s.
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Några anvisningar denärmare angivna inte iän förarbetena. Enligtnu ges
dessa bör det i varje fall för det löpande fackliga arbetet möjligt attvara

förbundsvis finna vissa beräkningsgrunder fört.ex. vad måttär ettsom
skälig områden.ledighet. Så har också skett på vissa

Det anförda har medfört arbetsdomstolen har haft svårt finna någraatt att
hållpunkter för sina bedömningar i frågor har 6 § andra stycketrörtsom
förtroendemannalagen. Domstolen har inte undandragit sig ställatt ta
ning, har flera gånger markerat dess bedömningar har bräckligtattmen ett
underlag. Rättsfallet AD 1978 ll gällde betald ledighet för deltagande inr

kurs avtalsförsäkringar för fem fackliga förtroendemän vid verk-en om ett
stadsföretag med 150 arbetare. Fackförbundets principiella inställningca

varje förtroendeman borde tillfälleatt genomgå kursen. Dom-var attges
stolen ansåg det skäligt några få inte allaatt fem för-attvar ge men
troendemän delta i kursen med betaldrätt ledighet. Domstolenatt uttalade
följande.

Egentligen har då gå in på frågor såsom hur ifrågavarande utbild-attman
ning skall prioriteras i förhållande till facklig verksamhet och hur vidannan
totalramen för den fackliga verksamheten rimligen bör Någon utredvara.
ning kan ligga till grund för sådana bedömningar finns inte i måletsom och

har heller inte berörtnärmare dessa frågor.parterna

Lagtexten och dess motiv ingen nämnvärd ledning för hur avvägningarger
ifrågavarande slag skall För övrigtgöras. kan ifrågasättas lagstiftarenav om

verkligen tänkt sig tvistefrågor detta slag skall till föremålatt förgörasav
rättslig prövning. I motiven hänvisas i många sammanhang till lösningar

kollektivavtal. Särskilt i fråga den fackliga utbildningengenom finnsom
dessutom speciella hänsyn kan svåra beakta vidatt dom-ta som attvara
stolsprövning. Som exempel kan det i måletnämnas särskilt berörda beho-

utbildning och det ibland föreliggandevet att intressetav upprepa att sam-
manföra olika utbildningselement till sammanhängande kursprogram.

Med det anförda har domstolen velat antyda bedömningar i skälignu att
hetsfrågor detta slag står på mycket osäker grund och frågornaav att egent-
ligen inte lämpar sig för rättslig prövning förhandlingsfrågorärutan sombör lösas avtal. Detta leder i sin med nödvändighet tillgenom dom-tur att
stolens bedömningar måste präglas viss försiktighet.av

Liknande uttalanden återkommer i rättsfallen AD 1982 37 och 1988nr nr
53.

I rättspraxis förekommer också från arbetsgivarhåll har söktatt visaman
den fackliga verksamheten vid visst företagatt totalt har alltförett sett stor

27 Se redogörelsen i avsnitt 12.3.2. med exempel på avtalsreglering.ovan
28 Se också Tore Sigeman, Arbetsdomstolen, särskilt 203s.
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rättsfalandra företag,fallet vidtill vadförhållandeomfattning i är sesom
godtagitintedockArbetsdomstolen har37.65 och 19821979len AD nrnr

fall ansåg1982 årshänseenden. Ii dessalagts framharutredningden som
det inteså osäkerhetmedbehäftatsifferrnaterialet attdomstolen storatt var

vid be-betydelsetillmättesfaktoralls. Enslutsatsernågramedgav som
då i ställetomfattningskäligledighetvissdömningen varavvarom enav

hade medgetts. Detfaktiskttidigarefackligt arbeteförledighetden som
i måletkostnaderstå sinavarderadomstolen lätkan partenatt egnanoteras

lösa frågornalyckatsinte hadehänvisning till deuttryckligmed att om om-
fall1979 årsIförhandlingsvägen.verksamhetenfackligadenfattningen av

de därgrundvalenbartmöjligtintedetdomstolenansåg att avatt var
hos företagetverksamhetenfackligadenuttalasiffrornaförebringade att

menadeallmänhet,torde ibedömningsådanomfattning. Enförhade stor
granskningdjupgåendeganskaefterendastdomstolen, kunna göras aven

inteförtroendemarmalagenvartill komarbetsplatsen,påförhållandena att
fackliga verk-denbestämmanderiktlinjer förbestämdanågrainnehåller av

frångodtabereddinteDomstolen dockomfattning.samhetens att envar
verksamhetensfackligauppfattning denframfördarbetstagarsidan att upp-

skälet detprövning detdomstolensundandragenskulle attläggning avvara
varithelhet hadeiverksamheten desspåståskundevidareinte attutan

omfattande.alltför

berördatidigarei detnärbesläktade frågorin påArbetsdomstolen korn
vidförsäkringshandläggaregällde531988rättsfallet AD enensomnr

arbets-tillmed hänsynvaduppskattade därDomstolenfabriksklubb. som
försäkrings-arbetettidsåtgång förskäligkundestorlekplatsens somvara

femtedel vadendasttill detframoch komhandläggare att av somenvar
då intekundeLedighet därutövertidsåtgång.faktiskhade uppgetts som

omfattning.skäligheller vara avanses

ofta frågorframställningen dethittillsvarandeden ärframgåttSom har av
Generellt kantvister.tillupphov sägasolika slagutbildning som geravom

fackliggrundläggandeskäligtdetarbetsdomstolen har är attansett attatt
prioritet.kollektivavtal högsärskiltinriktasutbildning gesegnasom

mycketvidförtroendemanfacklig105 gällde1981Rättsfallet AD ettennr
veckorunder sjutimmar i veckanförledigtbegärdeföretaglitet att tresom

kollektivavtalet. Förtroendemannenstudiecirkel detidelta varegnaomen

29 105.102 och44,19811979AD nrnr
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fem anställda i företagets verkstad, och företaget ansåg det inteen av att
skäligen skulle behöva tåla det avbräck förtroendemarmens bortovarosom
innebar. Arbetsdomstolen farm utbildningen från facklig synpunktatt var
mycket angelägen och anförde lagens regler ledighet med företagetsatt om

skulle få synnerligensynsätt begränsat tillämpningsområde för företaett
Ävendel. med beaktande de särskilda hänsyn bör tillgets småtasav som

företagens speciella situation kunde det enligt domstolen inte rimligtvara
ledighctsreglema så tillämpningsområde.snävtatt ettge

När det gäller avancerade kurser dockär Det till-synsättetmer ett annat.
gängliga för fackliga kurser begränsat, och arbetsdomstolenutrymmet är
har det nödvändigt specialiseringär sker inommenat att detta områatt en
de.3° Detta leder till det kan oskäligt alltför många förtroenatt attanses
demän deltar i utbildning som inte helt grundläggandeär eller nå-en att

förtroendeman genomgår kurs för avancerad ellerär omfattangon en som
de. Ett påexempel det sistnänmda det i avsnitt l2.4.1.2. berörda rätts-ger
fallet 1980AD 90. Det ansågs i det målet inte skäligt klubbordfönr att en
rande betald arbetstid skulle få genomgå IO-poängskurs i arbetsrätt.en

Domstolens argumentation i det sistnänmda målet intressant ocksåär ur en
synvinkel. Den visar det i praktiken svårt dra någonär klarattannan att

mellan erforderlighetsrekvisitetgräns i 6 § första stycket och skälighetsre
kvisitet i 6 § andra stycket. Domstolen prövade i målet ledighetenom var

skälig omfattning, kring detta frågan ledighe-rörav resonemangetmen om
hade varit erforderlig för klubbordförandens uppdrag.ten

12.4.3.2. Rätten till betald ledighet

Enligt 7 § första stycket har den fackliga förtroendemannen till bibe-rätt
hållna anställningsförmåner vid ledighet den fackliga verksam-som avser
heten på förtroendemarmens förarbetena31arbetsplats. Av framgåregen att
ledigheten inte nödvändigtvis behöver förläggas till arbetsplatsen. Det är
tillräckligt den fackliga verksamheten förhållandena påatt arbetsplatavser

Det innebär ledighet för centrala förhandlingar iatt arbets-sen. t.ex. en
platsen uppkommen fråga eller utbildning direkt betydelse för förhålav
landena på arbetsplatsen omfattas betalningsregeln. Så däremot inteärav
fallet med ledighet för allmän facklig grundutbildning, fackligt förhand

30 AD 1979 44,1980 90 och 1981 114nr nr nr31 Prop. 1974:88 165 ff. och 221s.
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kongres-avtalskonferenser,ideltagandearbetsplatser,andrapålingsarbete
för förtroenbetydelsesärskilt harinteochrepresentantskap annat somser,

arbetsplats.demannens egen

rättsfallet ADberörda.2.avsnitt 12.4. li det iArbetsdomstolen har ovan
förhandlings-i kurs ideltagandeledighet förgällde1976 35 ensomnr

vaduttalandenprincipiellavissaargumentationsteknik gjortoch somom
skallledighetenpåligger i kravetutbildningledighet förbeträffande att av-

ställer la-domstolenEnligtarbetsplatsen.verksamheten påfackligadense
skall inriktad di-utbildningenlångtgående krav påganska att varaettgen

handläggning frågorförtroendemannens rörfackligepå denrekt somav
ändå inte stödfinnsdetarbetsplatsen,fackliga verksamhetenden men

bortfallaskulle baraanställningsförmånerbibehållnatillför rätten avatt
sammanhang. Deti andrabetydelsekan fåutbildningenskälet ävendet att

domstolen,menadedock,utbildningen börsyftet medväsentliga attvara
uppkommerfrågorhandläggaförmågaförtroendemannensstärka att som

utbildningenpådet kravetinte ställaskan detDäremotarbetsplatsen. attpå
fullgö-skall kunnafackliga uppdragetför detnödvändigskallden attvara

och fortsatte:domstolenpåpekaderas,

för hurskulle saknasinte detemellertid gränssagda innebärDet att ennu
omfattasfår för kunnautbildningomfattandedjupgående och att avvaraen

för-finna i densådan stårstycket. Eni § förstabetalningsregeln 7 gräns att
därmed också förledighet ochför till§ andra stycketutnämnda i 6 rätten

förutsättningenuppställdaanställningsfönnånerbibehållnatill atträtten
tillskäligt med hänsynomfattningfårinte ha än ärledigheten större som

utbildningen i visstBlirarbetsplatsen. ämneförhållandena ett mera om-
sikte på,aktivitet denhänsyn till denrimligt medfattande ärän tarsom

påfackliga verksamhetenbetydelsen för dendirektaden också denförlorar
föromedelbar förutsättninganförtsvadenligtarbetsplatsen är ennysssom

anställningsförmåner.bibehållnatillrätten

personalpolitikkurs idomstolen1978 47 fannrättsfallet ADI att varennr
fackliga uppdragförtroendemännensför de deltagandebetydelsedirektav

arbetsplatser.sina

förtroendemanförhållanden pådeltill sin övervägandekursEn avsersom
vissabetald ledighet,berättiga tilli sin helhetarbetsplats kan även omnens

framgår rättsfallet ADallmän karaktär. Dettakursavsnitt är avmerav en
1988 92.nr

berättigar till be-avtalskonferenser inteideltagandeFörarbetsuttalandet att
gällde delta-1977 51,bekräftats i rättsfallet ADtald ledighet har somnr

-
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gande i dels just avtalskonferens, dels centrala kollektivavtalsförhanden
lingar. Ingendera ansågs till betald ledighet.rättge

Frågan vad skall direkt betydelse för verksamhetenom som anses vara av
arbetsplatsen belyses två rättsfall, AD 1977 138 och 1980 74.av nr nr

Det förstnämnda dem gällde förtroendemans deltagande i centralaav en
förhandlingar ackordsbestämrnelser avseende viss grovsophämming.om
Dessa bestämmelser särskild betydelse för förtroendemannensvar av egen
arbetsplats och hade betydelse för endast två eller ytterligare arbetsplattre

Trots detta ansåg domstolen förtroendemarmens deltagande i för-attser.
handlingarna inte särskilt avsåg den fackliga verksamheten på hans egen
arbetsplats på sådant han berättigad till betaldsätt ledighet.ett att var
Domstolen hänvisade därvid till verksamheten skulle få betydelse ocksåatt
för andra arbetsplatser. Det blev motsvarande utgång i rättsfallet AD 1980

74. Detta mål gällde fackliga förtroendemans deltagande i sarnrnantränr
den inom facklig utredning specialstålsbranschen omfattadeen om som
åtta specialstålsföretag. Domstolen kom till den slutsatsen deltagande iatt
dessa sammanträden endast kunde ha indirekt betydelse för de berör-anses

förtroendemärmensda företag, och alltså till betalning inte fö-rättattegna
relåg.

Det vanligt arbetsgivare inte har någon erinran be-attsynes mot attvara
vilja förtroendeman ledigt vänder sig behöva betala lönen mot attmen
under ledigheten. Lagtexten i §7 första stycket jämförd med den i 6 § ger
intrycket den arbetsgivare har medgett förtroendeman ledighetatt som en
endast kan rikta den invändningen krav på betalning under ledighe-mot ett

denna inte verksamheten på den arbetsplatsen.ten att Detta äravser egna
emellertid inte riktigt. Under förutsättning arbetsgivaren i samband medatt

han beviljar ledigheten klargör han vill åberopa sig på skälighetsreatt att
6geln i § för undgå betalningsskyldighet har han kvar iatt rätten att en se

rättegång få sin skälighetsinvändning prövad. Arbetsdomstolen harnare
det alltför formalistiskt saken på Förhållanansett att sätt.attvore annatse

det framgår rättsfallen AD 1979 44, 65 och 126, 1980 154av samtnr nr
1981 114. Ett ytterligare exempel finns i rättsfallet AD 1988 92, därnr nr
målet endast gällde till betalning därrätten prövningen inriktadesmen
också frågan ledigheten har haft omfattning skästörre änom som var
ligt.
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omfattningLedighetens12.433.

möjligtområdet det knappastundersökningar påsärskildaavsaknad ärI av
totala le-föreställning detbestämdsig någonskapa uttagetatt avommera

försådan uppgift torderegler. Enförtroendemarmalagensenligtdighet
sakenbetraktarintresse,endast begränsatövrigt etturom manvara av
nämligen ocksåanalys måsteperspektiv. Vid sådansamhällsekonomiskt en
in. Sådanaverksamhetutvecklad fackligpositiva effekter vägasav en

frågakostnader det härdesvåra ocheffekter ärvägamätaär motatt som
företagen.förom

fördjupa sig i frågeskäl härbakgrund finns det knappastdennaMot att
uppgifter kan dockNågraställningen. nämnas.

Sörensamhällsekonominmedbestämrnandelagen ochstudieIden somom
utfört32 förhandlingtidsåtgången förfinns vissa uppgifterWibe har om

föreför denmedbestärnmandelagen. Inominformation enligtoch ramen
tidsåtnämndafrågor denstudien innehåller ställdestagsenkät omsom

tidsåtgångenWibessammanfattning i SörenSomgången. rapport attanges
förberedelhandläggning däri inberäknatför medbestämmandesystemets

0,25-0,5genomsnittsannolikt uppgår till iliknande högstsetid och pro
helt säkertgenomsnittssiffranarbetstid ochföretagens totala attcent av

den privata sektorngår i företag inomtidligger under l Mer änprocent.
Även måsteden fråganstudien inteoffentliga.inom den tar manom upp

handläggningstid pådennaöverväldigande delenden heltkunna attanta av
med stöd förtroenledigaarbetstagarsidan används är avav personer som

demannalagens regler.

utbildning och infor-budgetåret 197677 föranslogs frånStatliga medel

sammanhängande avtal.därmedmedbestämmandelagen ochmation om
arbetsgivaravgift.finansierades verksamhetenår 1981Från genom en

åren harinte längre, underfrån budgetåret 199394medel utgårDessa men
angivna ändamålen. Denkronor utbetalats för detvå miljarder över-drygt

till arbetstagarorganisatio87 procent har gåttdelen beloppenvägande av
medlen harmedlemsantal. den månförhållande till deras Ii an-somnema

fackliga förtrovarit inriktadutbildning har denna till deltillvänts stor

32 Se bilaga
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endemän.33 MBL-medel måste ha inverkat på omfattningDessa s.k. antas
regler. Troligenledighet för utbildning enligt förtroendemarmalagensen av

omfattningenMBL-medlen till minskningleder borttagandet en av avav
denna ledighet.

från SAF för fackliga verksamheten förEnligt uppgift kan kostnaderna den

1,3 miljarder årliSAF-företagens del uppskattas till mellan 1,1 och kronor

omkring lönesumman. Och inom lands-motsvarande 1 procentgen, av
genomfördes på arbetsgivarsidan utredning år 1983, vilkentingssektom en

utmynnade i slutsatsen den sidans lönekostnader för de fackliga förtroatt
inräknat skyddsombud uppdrag kunde uppskattas till 0,6endemärmens

landstinglönesumman. I dag skulle detta för kommuner ochprocent av
uppgift påtillsammans enligt belopp knappt 1 miljard kronor.motsvara ett

fackligt håll sistnämnda uppgifterna kritiserats. KritikenFrån har de avser
dels kostnaderna för arbetsgivarsidans fackliga verksamhet inte redoviatt

dels kostnaderna för arbetstagarorganisationemas fackliga verksam-attsas,
inte betraktas isolerade. Enligt den fackliga kritiken måstehet kan ett mo

företagande inrymma mått arbetstagarinflytande,dernt och den fack-ett av
liga verksamheten enligt den sidan kostnadseffektivt åstadär sättett att
komma sådant inflytande.ett

Överläggningsskyldigheten12.4.4.

12.4.4.1. Förändring arbetsförhållanden och anställningsvillkorav

En arbetsgivare ändra facklig förtroendemans arbets-överväger attsom en
förhållanden eller anställningsvillkor enligt andra stycket i lagens §5är
skyldig underrätta förtroendemannen organisation,och varsla dennesatt
normalt minst två i förväg.veckor Detta gäller arbetsgivarenoavsett om

förändringen till fördel för förtroendemarmen eller den harärattanser om
sin grund i något det fackliga uppdraget. Rutinmässiga förändänannat

från varselskyldigheten, sådana förändringringar dock undantagna dvs.är
ingår normalt led i förtroendemarmens arbete och inteettar som som som

heller försämrar förtroendemannens möjligheter fullgöra fackligadetatt
uppdraget. Den angivna tvåveckorsfristen skall räknas i förhållande till den

33 Se verksamheten Riksrevisionsverkets Utbildning och informationrapportom
inom områdena medbestämmande och miljö.
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genomförs.34dag då beslutet tillkännages och inte till den dag då det För-

troendemannen och organisation tillhans har sedan överläggning medrätt
arbetsgivaren tilltänkta åtgärden. överläggningden Har begärts, ärom ar-

skyldigbetsgivaren med genomförandet åtgärden till dessväntaatt attav
tillfälle till överläggningar har Skulle varsel inte ha kvarstårgetts. getts en-
ligt rättsfallet 1976 10 tillAD överläggning åtgärden harrätten ävennr om

låt situationgenomförts, i sådan tvisteförhandlingar rimligenattvara en
ligger till hands.närmare

någotDet oklart hur detta förhåller sig till reglerna i 11 ochär system
åsikt3512 §§ medbestämmandelagen förhandlingsskyldighet. Enligtom en

arbetsgivarebör alltid skyldig på initiativ medbestäntrnanatt egeten vara
deförhandla enligt medbestärmnandelagen vid viktigare förändringen av
förtroendemarmens arbets- eller anställningsförhållanden, för-oavsett om
ändringen angår arbetstagarkollektivet i eller enbart förtroendemanstort

medbestämmandelagen35personligen. Förarbetena till tyder däremotnen
på förtroendemannalagens regler skall tillämpas i stället för medbeatt
stärnmandelagens gäller åtgärder sikte pådet enskilda förtronär tarsom
endemän.

2.4.4.2.I Ledighetens omfattning och förläggning

Omfattningen förläggningen fackligoch förtroendemans ledighetav en
skall enligt 6 § tredje stycket fastställas efter överläggning mellan arbetsgi

och den lokala arbetstagarorganisationen. Omfattningen över-varen av
förarbetena beroende ledighetensläggningsskyldigheten enligtär av

omfattning elleroch dess mindre brådskande karaktär. Lagtextenmer
inget i hur god tid överläggning skall begäras, tankennämner ärom men

givetvis skall sådandet ske i tid överläggningar blir meningsfulla.att att
Någon allmängiltig tidsgräns inte ställaskan dock bedömningenutanupp,

fallet.33detta beror omständigheterna i det enskildaav av

Något formkrav gäller inte för överläggningen. skall dockDen utrymmege
för diskutera alternativa lösningar kan medverka tillparterna att attsom

34 1976AD 10.nr
35 Göransson,Håkan Förtroendemannalagen, 28.s.
36 197576:105Prop. Bilaga 330, jämför1 Lars Lunning, Facklig förtroendeman,s.

49. Se vidare redogörelsen i avsnitt 6.6.2.
37 1974:88Prop. 221.s.
38 Se AD 1978 47.nr
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undvika eller lindra produktion.störningar i arbetsgivarens Enligt förar-
betena40 ligger också i begreppet överläggning på sidorömseatt parterna
bör verka för den aktuella frågan blir föremål för reell behandlingatt ge-

de grunden för sin uppfattningatt och lägger fram denom anger nämnare
omständigheter de åberopar. En bryter detta kan ådra sigsom part motsom
skadeståndsskyldighet enligt 10

12.4.5. Tolkningsföreträde

Reglerna i 9 § tolkningsföreträde har i hänseende sambandnära medom ett
bestämmelsen i 6 § tredje stycket. Innan tolkningsföreträdet utnyttjas måste

förarbetena41enligt överläggningar ha sökt kommaparterna tillgenom
med tillämpningsfrågan.rätta Här finns alltså krav på överläggningar iett

viss situation inte framgår lagtexten, och arbetsdomstolenen har isom av
rättsfallet AD 1982 37 funnit utövande tolkningsföreträdeatt fö-nr utanav
regående överläggning har utgjort brott regeln i 6 § tredje stycketett mot
och ålagt fackklubb skadeståndsskyldighet.en

Det framgår direkt lagtexten i 9 § andra stycket arbetsgivareav att utanen
hinder tolkningsföreträdet kan sådan ledighetvägraav äventyrar säsom
kerheten på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller därmed jämför-
liga intressen. Denna begränsning förarbetenabör enligt tolkas snävt.

Man har emellertid räkna med vissa andra begränsningaratt i tolknings-
företrädet, dessa framgår lagtexten.utan Omatt arbetstagarorganisatioav

hävdar felaktig tillämpning lagen eller kollektivavtalnen en harettav som
i stället för lagenträtt och har insett eller uppenbarligen borde ha insett det,

eller med andra ord i ondär arbetsgivaren enligt allmännatro, rätts-anses
grundsatser inte Åskyldig respektera tolkningsföreträdet.43att andravara
sidan arbetsgivaren,är har framhållits i avsnitt 12.4.2.som tvungenovan,

följa tolkningsföreträde haratt ett i godutövats dettaävensom tro, ärom
felaktigt. En inskränkning dock torde ha begränsad praktiskannan som
betydelse -ligger i arbetsgivaren inte kanatt skyldig följaattanses ett

39 AD 1981 105.nr
40 Prop. 1974:88 223.s.
41 Prop. 1974:88 223.s.
42 Prop. 1974:88 225s.
43 Se AD 1977 158.nr

-

-

-



1994:141SOUFörtroendemannalagen394

ellerlaghan brytermedföraskulledet mottolkningsföreträde mynattom
förpliktelserrättsligasinavillkor, motpå vissaeller,beslutdighets mot

annan.44

tolkningsföreträdet, ochtillhararbetstagarorganisationen rättenDet är som
gäller det10 § avgöraenligtskadestånd attblir fråga orgadet omomom

1988 53rättsfallet ADIi godvaritföreträdare harnisationens vartro. nr
till förtroenöverlåtithadepraktikeniorganisationendensituationen att

vadsjälvtolkningsföreträdet avgöramed stöddemannen som varatt av
tidsåtgångansågDomstolen,uppgift.viss atttidsåtgång förskälig somen

kundeinteorganisationenhärtillhänsynmedfannoskäligt attstor,en var
godvarit iha tro.anses

fortsatt arbetetillFöreträdesrätten12.4.6.

företräde§enligt 8förtroendemannenskalldriftsinskränkningarVid ges
fackliga verksam-för denbetydelsesärskilddetarbetetill fortsatt är avom

heltförtroendemanneninnebärFöreträdesrättenarbetsplatsen.på attheten
arbetsbristsituation.45 framhålbörDetiturordningensidanställs vid enav

förtroendemanprivilegium förpersonligtinteföreträdesrättenlas är ettatt
Enligtverksamhet.fackligviktigskydd förutgöra ettattutan avsernen
anställdasdebetydelse förförarbetena46 särskilddetendastdet ärär avom

innebäri fråga. Dettakommabörföreträdesrättbästa ensomgemensamma
minoritetsorganisationerkollektivavtalsbärande är ute-emellertid inte att

tillämpningsområde.bestämmelsensfrånslutna

innebördentillställninghadegångenförstaarbetsdomstolenNär att ta av
domstolen94, gjorde1977rättsfallet ADskedde ivilketbestämmelsen, nr

bl.a.:anfördeDomstolenuttalanden.principiellavissa

fackligaberördadenhand börförstadet ii sakensliggerDet varanatur att
förtroföranställningfortsatttillställningsakorganisationens enatt ta om

påverksamhetenfackligaför denbetydelsesärskildendeman en ar-är av
organisafackligadendriftsinskränkning. Det ärberörsbetsplats enavsom
på vilketochbör görasfackliga insatservilkabedömakantionen somsom

be-utomståendesförbakgrunden kandenMotde bör utrymmetgöras.sätt
föreliggande slaget,dettvistiarbetsdomstolensdömningar, nuavent.ex.

44 12198990:157Se s.prop.
45 212.1993Se AD nr
46 159 och 222.1974:88Prop. s.
47 144.1992Se AD nr
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inte Inte desto mindre har lagstiftaren otvetydigt utformat 8 § istort.vara
lagen så det kan bli föremål för tvist mellan arbetsgivare och fackligatt or-
ganisation huruvida i givet fall företräde för förtroendeman tillett en
fortsatt arbete särskild betydelse förär den fackliga verksamheten påav
arbetsplatsen. Sådana tvister kan tänkas uppkomma facklignärt.ex. en
organisations intressen bryter sig eller det i fråganär sättsmot en annans att

oorganiserad arbetstagare skall stå tillbaka för i anställningenen en yngre
arbetstagare med fackliga uppgifter.

Domstolen fortsatte med konstatera det för tillämpresonemanget att att
ningen 8 § inte krävs arbetsplatsen eller antalet fackligt anslutnaattav ar-
betstagare skall viss storlek eller den fackliga verksamhetenvara av en av

viss omfattning. I det aktuella fallet skulle emellertid förtroendemarmen,en
han hade företräde till fortsatt arbete, ha varit den ende kvarvagettsom

rande fackföreningsmedlemmen. De fackliga uppgifter han i situadensom
tionen kunde ha bevakning dels företaget följde lagar och avtalattav
under återstående uppsägningstid för avdelningens medlemmar vilket i
praktiken avsåg person, dels företaget inte åsidosatte den företräatten av
desrätt till fortsatt anställning kunde komma i fråga för medlemmarnasom

ansåg domstolen inte särskild betydelse för den fackliga verk-vara av
samheten på arbetsplatsen.

Om den fackliga verksamheten på arbetsplatsen relativt begränsadär av
omfattning, talar detta ändå tillämpning 8 Detta belysesmot en av av
rättsfallet AD 1993 88, där förtroendeman med begränsade fackliganr en
uppgifter liten arbetsplats inte någon företrädesrätt. Domstolenen gavs
uttalade där företrädesrätten fick betydelse inteatt anses vara av men av
särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Här kan
också hänvisas till rättsfallet AD 1981 146. Målet gällde förtroendenr en

tidigare hade varit ordförande för lokalavdelning ochman som en som
efter uppsägningen återvaldes till ordförandeposten vid tiden förmen som
uppsägningen endast hade uppdrag studieorganisatör. Denna verksam-som
het kunde enligt domstolen inte särskild betydelse för arbets-anses vara av
platsen.

Begreppet arbetsplats används i 8 § för den fackliga verksam-avgränsaatt
het skall beaktas. Begreppet som i och för sig har innebörd isom samma
lagens olika bestämmelser alltså inte geografisktär e.d., och det inne-rent

intebär någon begränsning arbetsgivarens skyldigheter i arbets-av att en
bristsituation förtroendemän.43omplacera berörda fackliga

48 Se 1993AD 212.nr
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förorganisationenfackligaställts på denkravganskapraxis harI stränga
domstolen uttala-Enligt vadgällande företrädesrätten.fåskallden göraatt

organisationen den ifår krävas1992 144 deträttsfallet ADide att enavnr
påkallade,förändringar kandedriftsinskränkningssituation gör som anses

anställmedlem med kortstället förförtroendeman idäribland att ensom
förutblivit uppsagd, underinte hari den kretsningstid utse sompersonen

nackdelar förbeaktansvärdaleder tillmöjligt och intesättning detta äratt
organisationen. betydelse i dettakan bliomständighetEn avsomannan

del skötasuppgifterna till kanfackligamån dei vadsammanhang är en
Ärmotsvarande.5O talar detså falletelleravdelningenfrån attmot att anse

arbetsplatsenverksamheten påfackligaför densärskild betydelsedet är av
anställning. rättsfallet ADfortsatt Iföreträde tillförtroendemannenatt ges

förhandvid alla formellaavdelningensåväl till88 hänvisas1993 attnr
förtroendemarmen,och inteombudsman,företräddeslingar somavav en

facklig förtroendemanfunnits möjlighethatill det kan utseattatt en annan
arbetsplatsen.

arbetsdomstolentill prövningmöjlighetemabegränsning idenTrots som
hänvisat till idomstolen också harårs fall, ochför i 1977uttryck somgav

sig förinte dragiti praktikendomstolen såledesårs fall, haroch 19931992
organisation.innehåll ochverksamhetensfackligagranska denatt

åtagandeninternationellaSveriges12.5.

ILO12.5.1.

1213.51 ratiILO-konventionen 135 harnämndaavsnittiDen nrovan
Sverige.52 hörandedärtill rekommenoch denKonventionenficerats av

skydd inom företaget143 arbetstagarrepresentantemasnrdationen rör
verksamhet.underlätta derasföråtgärderoch att

företaget skall åt-iarbetstagarnasKonventionen stadgar representanteratt
tilllända demskulle kunnaalla åtgärderskyddnjuta effektivt mot som

49 1993 212.Se ADäven nr
50 1993 88 och 212.1992 144Jämför AD samt nrnr
51 4.2.5.avsnittSe även
52 1972:10Se prop.
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skada och grundar sig deras ställning eller verksamhet arbets-som som
eller på deras tillhörighet till facklig organisationtagarrepresentant eller

deltagande i facklig verksamhet. Detta skydd skall dock tillförsäkras repre
endast i den mån de handlar i enlighet med gällandesentantema lag eller

kollektivavtal eller motsvarande. Konventionen föreskriver vidare att re
inom företaget skall åtnjuta sådana lättnaderpresentantema ägnadeärsom

snabbt och effektivt dem i stånd fullgöra sinasätta uppgifter.att Hänsynatt
skall dock till nationella särdrag och till vederbörande företag,tas och åt-
gärderna får inte inverka menligt på företagets effektiva verksamhet. Med

för arbetstagarna förstås i konventionenrepresentanter påpersoner som
grund nationell lagstiftning eller praxis erkända sådana,är sigav som vare
de fackliga företrädare ellerär valda förtroendemän. Konvensättannat
tionen behöver enligt uttrycklig föreskrift inte i tillämpningsättasen ge-

lagstiftning, detta kan ske kollektivavtal eller på vilketutannom genom
helst förenligt med nationellsätt praxis.ärannatsom som

Rekommendationen, inte rättsligt bindande, innehållerär hu-utöversom
vudpunktema i konventionen utförliga riktlinjer för vilka åtgärdermera

bör vidtas för bereda skydd. Om inte vederbörligaatt representantemasom
skyddsåtgärder gäller för arbetstagare i allmänhet finns i tillräckligsom
omfattning, bör enligt rekommendationen särskilda åtgärder vidtas för att

arbetstagarnas tillförlitligt skydd.garantera Rekommenrepresentanter ett
dationen förordar skyddsreglema tillämpas också påatt stälpersoner som
ler kandidater vid val arbetstagarrepresentanter och på arbets-upp som av

har upphört arbetstagarrepresentant.tagare Den efterattsom vara som av-
slutat uppdrag återgår i arbete vid företaget bör enligt rekommendationen
få behålla eller återfå alla sina tidigare rättigheter. I syfte underlättaatt re

verksamhet rekommendationenpresentantemas dessa inom rimliattanger
tidsgränser bör få erforderlig ledighet från arbetet förlust lönga utan av

eller andra förmåner och de bör beviljas skälig ledighet för delta iatt att
fackliga Ävenkurser, seminarier,möten, kongresser och konferenser. den
sistnämnda ledigheten bör beviljas löneavdrag eller förlust andrautan av
förmåner, frågan skall stå för dessa kostnader kan enligtmen om vem som
rekommendationen lag, kollektivavtalavgöras eller på sättgenom annat

förenligt med nationellär praxis. Bland rekommendationens övrigasom
innehåll kan arbetstagarrepresentanternämnas bör, detatt nödvänärom
digt för deras funktioner, beredas tillträde till alla arbetsplatser i företaget

fackligaoch företrädare inte anställda i företagetatt är företrädersom men
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tillträde tillbör beredasmedlemmar vid företagetfackförening harsomen
detta.

EES-rättEG12.5.2. och

finns inte.särskilt fackliga förtroendemanEG-direktivNågra rörsom
emellertid arbetstagamasdirektiv använder begreppetVissa representan

ter.53 enligt nationelldefinitioner i direktiven demenligtDetta somavser
Någotställning arbetstagarrepresentanter.eller praxis harlagstiftning som

svenska begreppet fackligdetbegreppför EG motsvarargemensamt som
iförtroendemänsåledes inte. fackligaförtroendeman finns De som avses

nämnda definitioner-emellertid falla under deförtroendemannalagen torde

arbetstagarrepresentanter.avna

vissa arbetstagar-finns EG-rättsliga reglerdetkanDet nämnas att gersom
s.k. ramdirektivetEnligt detsärskilda rättigheter. t.ex.representanter

särskilt för skydds-med8939lEEG arbetstagarrepresentanterhar ansvar
uppgifter ochfullgöraledighet med bibehållen lön förtillfrågor rätt att ut-

direktivet.54rättigheter enligt detöva

12.6. Utländsk rätt

Inledning12.6.1.

anspråk på i allaoch kan inteavsnitt inte heltäckandeFöljande göraär att
exempel andraemellertid endastaktuellt. Syftetdelar helt är att gevara

behandlar.förtroendemannalagen Detfrågorinfallsvinklar till de ärsom
respektiveolika länder präglaslösningar väljs isjälvklart deatt avsom

rättsordning.lands egen

53 och företagsöverlåtelserdirektiven kollektiva uppsägningarSe angående omom
kommitténs andra delbetänkande.

54 Se artikel ll, punkten
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12.6.2. Finland

I Finland arbetsrätten till del reglerad i lag. Detta gäller dock endastär stor
delvis för de fackliga förtroendemännens förhållanden. Dessa regleras i

stället i huvudsak särskilda förtroendemannaavtal mellan arbets-genom
marknadens centralorganisationer.

I lagen arbetsavtal finns bestämmelser skydda förenings-attom som avser
arbetsgivareEn skyldig avgiftsfritt låta sina arbetstagare ochrätten. är att

deras fackliga organisationer utnyttja lämpliga på arbetsplatsenutrymmen
för behandling frågor arbetsförhållanden. En facklig förtroendemanav om
kan endast med samtycke majoriteten de arbetstagaresägas upp av av som
han eller hans arbete Omupphör helt. arbetsgivarerepresenterar om en
bryter dessa regler kan han straffas böter.med Lagen föreskriver vidamot

arbetsgivaren skyldig förtjänstden förtroendemanär ersättaatt attre som
går miste vid förhandlingar under arbetstid med arbetsgivaren ellernen om

i uppgifter han har överenskommit med arbetsgivaren.annars som

förtroendemannaavtalen,I gäller för den allra delen arbets-störstasom av
marknaden och i sina huvuddrag liknar varandra, finns längre gåendesom
regler förtroendemärmens rättigheter. Som exempel kan för-nämnasom
troendemannaavtalet för metallbranschen, gäller för det finska metallsom
arbetarförbundets förtroendeman. Enligt det avtalet har företagets huvud
förtroendeman till ledighet för fackligt arbete i relation till antaleträtt an-
ställda arbetare, enligt stigande skala från fyra timmar vecka i föreen per

20-49 arbetaremed på arbetsplatsen till heltid i företag med flertag änupp
450 arbetare på arbetsplatsen. Avtalet innehåller också bl.a. regler lö-om
neskydd, efterskydd och skydd förändring arbetsuppgifternamotom om av
för förtroendemannen.

12.6.3. Norge

l Norge saknas helt lagregler fackliga förtroendeman bortsett från all-om
anställningsskyddsregler uppsägning uppsägningmänna skerom en som

på grund arbetstagares tillhörighet till fackförening torde enligtav en en
norsk ogiltig. Den reglering förekommer återfinnsrätt i kollek-vara som
tivavtal. Vanligen avtalen förtroendemannen till ledighet,rätt eventuger
ellt bibehållenmed lön, och andra lättnader för han skall kunna fullgöraatt
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uppsägningsitt uppdrag. Han har vidare oftast särskilt skydd ellerett mot
avsked.

12.6.4. Danmark

förhållandenOckså i Danmark regleras de fackliga förtroendemännens

uteslutande kollektivavtal. förekomsten kollektivavtalRedangenom av
särskilda bestämmelser förtroendemän förtroendemänutan om anses ge

visst skydd dessa talesmän för avtalsparten i frågor regleärett somnen
Också kollektivavtalsförhållandeni avtalet. utanför kan regler i lag ochras

rättspraxis förbud föreningsrättskränlming förtroendemanmot ettom ge en
visst skydd. Kollektivavtal innehåller särskilda förtroendemannaöver-som
enskommelser dock vanliga. innehåller ofta vissaDessa avtal kravär
den skall väljas till förtroendeman, såsom viss minsta anställningstid.som

förekommer såväl avtal förutsätter fackliga utförsDet det arbetetattsom
fritid avtal förtroendemannen till betald ledighet förrättsom som ger

uppdraget, ibland på heltid. regel har förtroendemannen enligt avtalenI

skydd uppsägning och avsked.mot

tilläggas iDet kan skyddsombud och arbetstagarrepresentanter företags-att
styrelser enligt lag har särskilt skydd uppsägning och avsked.ett mot

12.6.5. Island

Enligt den isländska lagen fackföreningar och arbetstvister har fackför-om
eningen på varje arbetsplats i jordbruket vissa fartygoch medutom- -
minst fem anställda två till förtroendemän. Arbetsgianställdarätt att utse

får sedan godkänna den föreningens förtroendedessavaren ena somav
Förtroendemannen har enligt lagen skyldighet övervaka in-att attman.

gångna avtal respekteras arbetsgivaren i övrigtoch bevaka fack-att attav
föreningens eller arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen inte kränks. En

arbetstagare vill framföra klagomål förtroendehar vända sig tillattsom
då skyldig grundligt undersöka saken vid behovochär attmannen, som

vända sig till arbetsgivaren med klagomålet. Förtroendemarmen kan inte

grund sin verksamhet sådan, och han också i övrigtsägas ärupp av som
skyddad negativa verkningar uppdraget. Vid driftsinskränkningarmot av
har han företrädesrätt till fortsatt arbete.
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ÅrDen nämnda lagen stiftades år 1938. 1977 stärktes förtroendemännens
ställning huvudavtal gäller inom isländska LO:sett ASIgenom som om-
råde. Detta avtal de anställda välja förtroendemanrätt på varjeattger en
arbetsplats med 5-50 anställda och två förtroendeman på arbetsplatstörre

Arbetsgivaren har inget inflytande dessa val. Efteröver valetser. utnämner
fackföreningen förtroendemännen för tid högst två år. Förtroendeen av

har till betald ledighetmännen för utförarätt sina uppdrag. I varje föreatt
har fönroendemännen två gånger årettag rätt sammankalla deatt om an-

ställda till De skall ocksåmöte. möjlighet delta i kurser tillatt ärges som
för dem förtroendemän. En förtroendemannytta i varje företag kansom

delta i kurs med bibehållen lön under vecka år, under förutsätten en per
ning kursen i viss ordning har godkäntsatt arbetsmarknaparternaav
den.

12.6.6. Tyskland

De renodlat fackliga förtroendemärmen åtnjuter i Tyskland skydd.ett svagt
Vissa kollektivavtal innehåller regler underlätta förtroendeattsom avser

arbete ochmännens skydd uppsägningar och avsked. Det fö-motsom ger
refaller dock något osäkert i vilken utsträckning rättsordningen skydsom
dar dessa avtal.

Det tyska med företagsråd, gäller i företagsystemet vissöversom stor-en
lek, däremot reglerat i detaljär i lag. Företagsrådet består valdaav repre

för arbetstagarna och har tillsentanter uppgift samverka med arbetsgiatt
i frågor företaget, dockrör frånta denne bestämmandevaren utansom att
i ekonomiska frågorrätten och företagsledningsfrågor. Medlemmarna i

företagsrådet kan tillhöra fackförening kan också oorganiseraen men vara
de. De har till betald ledigheträtt för sitt uppdrag och för vissäven utbild-
ning. åtnjuterDe vidare skydd uppsägning och avsked och andramot mot
hinder i deras utövning uppdraget och har dessutom visst skydd efterav ett
det uppdraget har upphört.att

12.6.7. Frankrike

Jämfört med vad gäller i Tyskland har de fackliga förtroendemännen isom
Frankrike starkare skydd. Detta hängerett med vissa fackför-attsamman
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innebärnepresentativa, vilketerkärms attmyndigheternaeningar somav
lagstiftning.påbyggerfranskarättigheter. Detvissafår systemetde

iharföretagsråd. Dessamed settfinns stortFrankrikeiOckså ett system
uppbyggnadderasföretagsråden, ärtyskadeuppgifter mensomsamma

fackför-representativvarjeexempelvisSå harriktigt densamma.inte
dockmedlem saknarföretagsrådet. Dennemedlem iening rätt utseatt en
20tillmedlemmen500 anställda har rättmedföretagI änrösträtt. mer

däri inte inräknatsitt uppdrag,månad förvarjeledighetbetaldtimmars
tillharföretagsrådeni rättväljs medlemmarnaövrigtmötestid. För som

representativaanställda. Dedeföretagi mindreledighetbetald även av
valen.tillkandidaternanominerarfackföreningama

hararbetstagarrepresentanterfinns valdaföretagsrådensidanVid somav
anställda till föreklagomål från deframförauppgifthuvudsakligtill att

månadvarjeledighetbetaldtimmarstill 15harDessatagsledningen. rätt

uppdrag.för sina

uppgifterharföreträdare rörfackföreningamasrepresentativaDe som
koltecknadäriblandföretagsledningen,tillförhållanden attföreningarnas

företrädareanställda. Dessasamtligaförbetydelsehakanlektivavtal som
storlek.till företagetsförhållandeiledighet,betaldtillocksåhar rätt

skyddsärskiltåtnjuterförtroendemännennämnda motSamtliga de ettnu
sinade fullgörhindra demsökastraffbart närDetuppsägningar. är att

funktioner.

Storbritannien12.6.8.

arbets-stewards påshopförtroendemänmedbrittiskaDet systemet
Förtroendemärmenlagstiftning. ärdelvis ireglerasplatserna an-numera

fackföreningsmedförsta handiföretaget. Dei representeraställda anses
först i andradessa ochregelväljs iocharbetsplatsenlemmama av
förtroendemänskyddarreglersådan. Vissafackföreningenhand somsom

i lag.finnsnen

kolimedlemmaroch dessfackföreningenföreträderFörtroendemännen
uppgift hardennafullgöraarbetsgivaren. Förmedförhandlingarlektiva att

ledig-tillbetalning. Rättenmedledighettill skäligförtroendemännen rätt
ocksåkanförhandlingstid,enbartbegränsad till annat,intehet utanär avse
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däribland deltagande i relevant facklig utbildning. Riktlinjer för ledighe-
omfattning föroch under vilka omständighetertens till ledighet skallrätten

gälla i Code of Practice, har utfärdats oberoende råd.ges en ettsom av
Detta råd har tillsatts regeringen arbetar självständigt,som av men som
dvs. inte lyder under regeringen består opartisk ordförande och nioav en
ledamöter, har på förslag arbetsgivarsidan,tre utsetts harsom treav som

på förslag arbetstagarsidan ochutsetts opartiska ledamöter. Rådet hartreav
antal uppgifter, däribland utfärda deett nämnda riktlinjerna. Riktlinjer-att
godkänns parlamentet. De inte direkt bindandeär måste enligtna av men

lag beaktas domstol eller har tvist iannat avgöraav en attorgan som en en
fråga berörs riktlinjerna.som av

12.7. Arbetsplatsbesök

Från arbetsgivarsidan framhålls ofta lagens regler ledighet medatt om
eller betalning oklara och svårtolkade.är Dettautan ibland leda tillsägs att
ledighetsuttaget blir alltför högt. Man efterlyser enklare bestämmelser som

kan innehålla klara tumregler. Vissa arbetsgivaret.ex. vänder sig detemot
fackliga tolkningsföreträdet, de försätter dem i besvärligtsom ettanser
underläge. Också synpunkten det borde lättare träffaatt avtalattvara om
frågor behandlas i förtroendemannalagen, och hindret för dettasom att är

från fackligt håll lagensatt regler förmånligaär deattman anser är,som
har framförts. En allmänt förekommande ståndpunkt från arbetsgivarhåll är

lagens tillämpning kostar alltför mycket föratt arbetsgivaren och det äratt
svårt påverka omfattningen den fackligaatt verksamheten. Enligt dennaav
åsikt bör den fackliga verksamheten underkastas rationaliseringskrav i lik-
het med verksamhet. Flera arbetsgivare det i praktiken inteannan attmenar
går viss ledighetsäga oskäligatt ochatt är detta leder till denen att att
totala ledigheten blir alltför omfattande det i realiteten inte gårsamt att att
träffa avtal preciserar omfattningen ledigheten.som av

Från arbetstagarsidan bemöter kravet på rationaliseringar med denman att
fackliga verksamheten i tider nedskärningar besvärligareär ochav mer

Äventidskrävande frånän arbetstagarhåll förekommer åsiktenannars. att
det borde lättare träffa avtal lagens frågor, och iblandatt harvara om man
också från hålletdet uttryckt tveksamhet tolkningen reglernaom av om ar-
betstagarsidans förmåner. I allmänhet dock på denär sidan nöjd medman
lagen.
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13. Styrelserepresentationslagen

13.1. Inledning

De fackliga organisationerna har sedan gammalt förhandlingar medgenom
arbetsgivaren sökt förbättra de anställdas arbets- och anställningsvillkoratt
eller på till arbetstagarintresset.sättannat Dennata verksamhet reglevara

främst i medbestämmandelagens bestämmelser förhandlingras numera om
information.och Utmärkande för detta arbetsgivarenär och desystem att

fackliga organisationerna principiellt varandrasär Detta uteslumotparter.
givetvis inte det i praktiken ochter i enlighet med syftetatt bakom med

bestämmandelagen ofta blir fråga samverkan och samråd parternaom
emellan. Men bakgrunden till regleringen det förhållandetär arbetsgivaatt

och arbetstagare i olika frågor har skilda intressen och det harre funnitsatt
behov för hantera dessaett intressekonflikter.ett system Reglernaatt iav

ll § medbestämmandelagen skyldighet för arbetsgivaren medbeom att
stämmandeförhandla, för exempel,nämna kan den synvinkelnatt be-ett ur
traktas utbyggnad det i syfte stärka arbetstagarnassom en systemet attav
ställning i deras relation med arbetsgivaren. Medbestämmandelagens regler
innebär arbetsgivarens inblandningatt rätt fatta beslutatt utan rörsom
också de anställda har underkastats vissa begränsningar.

Förhandlingsverksamheten emellertid inte detär enda för arbetstasättet
kollektivt uppnå insyn i och inflytandeatt på arbetsgivarensgarna verk-

samhet. En form inflytande berör arbetsgivarens organisatoriskaannan av
förhållanden hans beslutanderätt.än Det här reglernaär styrelsnarare om
serepresentation för de anställda kommer in liksom för övrigt verk-t.ex.
samheten i skyddskommittéer enligt arbetsmiljölagen. Syftet med dessa
regler kan arbetsrättsligt;sägas tanken de anställda i kraftär sittvara att av
arbete bör ha till insyn i och inflytanderätt arbetsgivarens verksamhet.
Genom reglerna frågan hur de anställdaatt skall representerade iavser vara
företagets ledningsorgan och därmed alltså delvis reglerar hur företagets
styrelse skall har de dock sambandsammansatt med dennäravara ett as-
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bestämmelinnehållerlagstiftningDennalagstiftningen.sociationsrättsliga
associationsfonnerdebestämtnärmareföretagensreglerarövrigtisomser

verksamhet.uppbyggnad ochsammanhangaktuella i dettaärsom

gällandetill denBakgrunden13.2. nu

styrelserepresentationslagen

tankenorganisationernafackligaväckte de1960-taletslutetUnder av
LOdrevsFråganstyrelser.i företagensanställdarepresentation för de av

medavtallösningståndfå tillsökaTCO, förstoch att genomengenom
förklaradeuppnås. SAFdock intekundeöverenskommelse attNågonSAF.

fram-TCOLO ochbinda bolagsstämmoma.kundeavtalinte genomman
fråutreddeshäravanledningMedlagstiftning.påstället kravdå iställde

arbetsgruppsärskildaktiebolagenistyrelserepresentation enavgan om
arbetel framregeringenladegrundval dettaPåregeringskansliet.inom av

ämnetZ. iFörslaget innebarilagstiftningtillförslagproposition meden
skulle fåföreningarekonomiskaaktiebolag ochianställdadehuvudsak att

bolagför sådanastyrelsenisuppleantertvâochtvå ledamöterrätt att utse
förutsättningunder100 arbetstagare,minstsysselsatteoch föreningar som

försäkringsaktieochBank-ledamöter.minstbestodstyrelsen treatt av
ömsesijordbrukskasserörelsenföreningar inomekonomiska samtbolag,

speciellaregleringen. Defråndockundantogsförsäkringsbolagdiga pro
sakkunniga.3särskildautreddesbankområdetpåförelågblem avsom

styrelserepresenregeringsförslagsärskilttillutredning leddeDenna ett om
försäkringsbolagbankinstitut ochanställda i sådanaför detation somäven

arbetstagaref gälla underföreslogsBåda lagarna50minstsysselsatte en
år.försöksperiod tre

Lagama5 1973april1i kraft denträdderiksdagen.Lagförslagen antogs av
1976.juniutgångengällde till1974 ochjanuari1respektive den av

respektiveindustriverkStatensutvärderadesFörsöksverksamheten av
från för-ErfarenheternaFörsäkringsinspektionen.Bankinspektionen och

1 1972:3.DsI
2 1972:116.Prop.
3 1973:18.sou
4 1973:186.Prop.
5 1973:1093.SFSSFS 1972:829 respektive
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söksperiodema enligt dessa utvärderingar det hela positiva.tagetvar
föreslogöRegeringen därför lagarna skulle och igörasatt permanenta sam-

band därmed bl.a. för antalet anställda erfordradesgränsen föratt attsom
arbetstagarna skulle få till styrelserepresentation skulle sänkas tillrätt 25.
Riksdagen biföll förslagen. Lagen 1976:351 styrelserepresentation förom
de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar LSA och lagen
1976:355 styrelserepresentation för anställda i bankinstitut ochom
försäkringsbolag LSABF trädde i kraft den julil 1976.

Lagstiftningen viss kritik, främst frånrönte fackligt håll frånävenmen ar-
betsgivarsidan. Den fackliga kritiken gällde frågor arbetstagarrepresenom

ställning i styrelsen och formerna för styrelsearbetet. Kritikentantemas
gällde vidare tillämpningsområdet för lagarna som ansågs alltför be-vara
gränsat det förhållandet sanktionsregler saknades i lagarna. Ar-samt att
betsgivarkritiken rörde avsaknaden regler sekretess, och villeav om man
på den sidan ha preciseringar jävsreglema.av

Med anledning kritiken inleddes under år 1985 lagstiftöversynav en av
Översynenningen inom arbetsmarknadsdepartementet. utfördes huvudsak-

ligen i särskild beredningsgrupp för arbetsrättsfrågor knuten tillen som var
departementet, och arbetet presenterades i promemorian Ds A 1986:1 Sty-
relserepresentation för de anställda. Promemorian remissbehandlades och

därvid i huvudsak väl. förslagEtt i promemorianmottogs begränsningom
arbetstagarrepresentantemas personliga dock remisskritik.mötteav ansvar

Vid den vidare behandlingen förslaget inom regeringskansliet utarbetaav
des inom justitiedepartementet promemoria modifierade förslageten som
på den punkten.

De båda promemoriomas förslag, bl.a. innebar de två lagarnaattsom
skulle föras till och skadeståndsregler skulle införas i denattsamman en

lagen, lades till grund för lagrådsremiss. Lagrådet lämnade vid sinnya en
granskning förslagen erinran, och dessa korn i allt väsentligt in iutan att tas
propositionen styrelserepresentationslagen7.med förslag till Riksdagen an-

lagförslaget. Styrelserepresentationslagen trädde i krafttog den januari1
1988.

6 Prop. 197576:166 respektive 197576:169.prop.
Prop. 19878810.
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styrelserepresentationslageniReglerna13.3.

i korthet13.3.1. Reglerna

syftar tilllagenparagrafinleds med sty-Lagen attatt genomsom angeren
företagetsinflytandei ochanställda insynrelserepresentation dege

definitioinnehållerbestämmelsemaandra inledande§. Deverksamhet 1
2-3 §§.tillämpningsområdelagensregleroch rörsomner

försäkringsbolaghypoteksinstitut,aktiebolag, banker,Med företag avses
koncernförhållandenÅockså igällerföreningar.ekonomiska Lagenoch

därkommissionärsbolagsförhållanden, dvs.i s.k.tillämpligLagen ävenär
föreförverksamhetkommissionärsföretaget driverföretag ett annatett

anställda iarbetstagarnaoch därkommittentföretaget räkning ärtags
verksamhet. Ikommissionärsföretagetsarbetar ikommittentföretaget men

betraktaslagen arbetstagarnatillämpningenskall vidsådana fall somav
skall i konmotsvarandePåkommissionärsföretaget.i sättanställda även

dotterföretag betraktasanställda idecernförhållanden är ett som an-som
lokalgäller mellankollektivavtalmoderföretaget. Ettiställda även ensom

skall betrak-moderföretagetellerkommittentarbetstagarorganisation och
eller dot-kommissionärs-tillförhållandekollektivavtal iävenetttas som

terföretaget.

i lagens 4styrelserepresentation finnstillsjälvaBestämmelserna rättenom
isysselsatträkenskapsåret hardetföretag under5 §§. Ioch senastesom
itvå ledamöteranställda tillhar deminst 25 arbetstagare rättgenomsnitt

bedriverOm företagetledamot.för varje sådanoch suppleantstyrelsen en
räkenskapsåretunder detbranscher ochinom skildaverksamheter senaste

de anställda i stälhar000 arbetstagare,genomsnitt minst 1sysselsatt ihar
styrelsen. Arbets-iför demsuppleantertill ledamöter ochlet rätt tretre

styrelseledamöter-övrigafler dealdrigfår docktagarledarnötema änvara
gmoder-styrelserepresentation itillberorkoncernförhållandenI rättenna.

helhet.anställda i koncernenantaletmotsvarandepåföretaget sätt som
förändrasväl harstyrelsei företagsarbetstagarledamötemaNär utsettsett

antaletmandatperiodenstyrelserepresentation undertillinte rätten an-om
minskar.övriga styrelseledamötereller antaletställda

8 avsnitt 14.Se koncemfrågorom
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Reglerna inrättande styrelserepresentation finns i 6-10 §§. Beslutetom av
inrätta styrelserepresentation för de anställda fattas lokalattom av en ar-

betstagarorganisation kollektivavtalbunden i förhållande till fö-ärsom av
eller, beslutet moderföretag i koncern, till något förerörretaget ettom en

inom koncernen. Företagets styrelse skall underrättas beslutettag om
skriftligen. Om företagets styrelse inte medger får arbetstagarrepreannat,

tillträda sina uppdrag tidigast månader efter det styrelsensentantema tre att
har fått underrättelsen.

Arbetstagarrepresentantema de kollektivavtalsbärande lokalautses av ar-
betstagarorganisationema. Om dessa organisationer för det fall detatt
finns flera dem inte kan ordningen för att utse representanav enas om

finns det hjälpregler i lagen. Enligt dessa hjälpregler gäller följande.tema
Vid tillämpningen bestämmelserna skall lokala arbetstagarorganisaav
tioner tillhör huvudorganisation organisation.som samma anses som en
Om 80 de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vidän föreprocentmer av

eller koncernen tillhör lokala arbetstagarorganisation fårtaget samma
denna samtliga arbetstagarnepresentanter. förutsättningUnderutse att en

sådan organisation företräder minst fem de kollektivav-procentannan av
talsbundna arbetstagarna får denna dock suppleantema. Omutse en av
ingen organisation företräder 80 de kollektivavtals-än procentmer av
bundna arbetstagama, får de två lokala arbetstagarorganisationer som
företräder det antalet sådana arbetstagare vardera ledamotstörsta utse en

Äroch suppleant. företaget sådan storlek de anställda har tillrättatten av
ledamöter och suppleanter i styrelsen, får den organisationentre störstatre

två ledamöter och två suppleanter. I företag styrelse består såutse vars av
få ledamöter arbetstagarrepresentantendast och suppleant föratt en en

skalldenna får den lokala arbetstagarorganisation företräder detutses, som
antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare bådastörsta dessa.utse

Arbetstagarrepresentantema enligt 9bör § bland de anställda vid fö-utses
eller, i fråga moderföretag, inom koncernen. Den arbets-retaget ärom som

i företags styrelse får inte tillståndtagarrepresentant ett annat utan av en
särskild nämnd för styrelserepresentationsfrågor till arbetstagarrepreutses

Detta gäller dock inte företagen går med på något ellersentant. annatom
de tillhör koncern.om samma

Tiden för arbetstagarrepresentants uppdrag bestäms den haren ut-av som
honom, mandatperioden får inte längre fyra räkenskapsårsett änmen vara

-
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vid slutet ordinarieså uppdraget upphöroch skall bestämmas att av en
styrelse i företaget förrättas.vilken valstämma av

skall regler enligt lag ellerOm följer lagen,inte annat samma somav
suppleanter gällaövriga styrelseledamöter ochförfattning gäller förannan

framgårsuppleanter för dessa. Dettaockså för arbetstagarledamöter och av
§§.Vissa specialregler finns dock i 12-14ll

arbetstagarledamot ochEnligt 12 § har suppleant för närvaro yttranen en
styrelsesammanträdena och företagets ledamoderätt vid stämma, även om

närvarande.ärten

förbereds därtill särskiltskall styrelsenOm ärende avgörasett som av av
befattningshavare i företaget, har enligtstyrelseledamöter ellerutsedda

och13 § första stycket arbetstagarrepresentantema rätt närvaraatten av
finns regel styrelsei överläggningama. I andra stycketdelta en som avser

Om styrelse har uppdragrepresentationen i banker. banks gett reen en
fatta beslut i vissa frågor, har de anställdagionstyrelse eller liknande att

för och supplebestämma deminom regionen rätt representantatt att en en
Om arbetstagarorganisationema inteskall omfattas uppdraget.ant enasav

i 13 § organisationsådan denrepresentantannat, utses en som avses avom
kollektivavtalsbundna arbetstagarna vidföreträder det antaletstörstasom

företaget eller i koncemen.

§ bestämmelser jäv för arbetstagarrepresentantema. Dessa fårI 14 finns om
frågor kollektivavtal eller stridsåtgär-inte delta i behandlingen rörav som

frågor där facklig organisation på arbetsplatsen harder eller andra ettenav
kan strida företagets. Om företags verksam-väsentligt intresse mot ettsom

eller har sådant ändamål i 2 § medbehet sådanär ettnatur som avsesav
religiös, vetenskaplig, konstnärlig ellerstämmandelagen dvs. är annanav

politiskt eller opinionsbilideell eller kooperativt, fackligt,har annatnatur
delta i be-ändamål har arbetstagarrepresentantema intedande rätt att ett

behandlingen frågan gäller verksamhetens mål ellerslut men väl i av som
inriktning.

arbetsgivare eller arbetstagarorganisation bryter lagen blirEn moten som
ekonomiskt allmänt skadeståndenligt 15 § skadeståndsskyldi Både och

skadeståndetkomma i fråga. Om det skäligt, kan jämkas. En arbets-kan är

tagarorganisation kan inte med stöd lagen kräva skadestånd av en annanav
arbetstagarorganisation.

- -
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Den vill kräva skadestånd enligt skalllagen underrätta motpartensom om
sitt anspråk inom fyra skadan inträffade.månader från det Har det inom

den tiden förhandling anspråketbegärts med stöd medbestämmanom av
delagen eller kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det

förhandlingen avslutades. fallI skall talan väckas inom åtta månaatt annat
der från det skadan inträffade. Den inte iakttar dessa tidsfrister förlorarsom
sin till talan.rätt

Undantag från lagen kan enligt 17 § medges, styrelserepresentation förom
de anställda skulle medföra väsentlig olägenhet för företag på grundett av

styrelsens sammansättning påantingen beror politiska styrkeförhållanatt
påden eller förhållandet mellan olika intressenter eller intressentgrupper

eller bolagsordningen eller motsvarande föreskriver särskild röstmajoriatt
för styrelsens beslut.tet

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor beslutar i frågor undantagom
enligt § och tillstånd 917 enligt §. Undantag får medges bara olä-om om
genheten inte kan undanröjas på och det skall då förenas medsätt,annat
villkor åtgärder på tillgodoser arbetstagarnas intressesättannatom som av
insyn i och inflytande på företagets verksamhet. Nämnden, beslut intevars
får överklagas, kan för tiden fram till det slutliga avgörandet besluta att en
arbetstagarrepresentant inte får tillträda uppdrag styrelseledamotett som
eller suppleant.

I mål tillämpningen lagen gäller arbetstvistlagen, i den månom av som
tvisten förhållandet mellan företaget och de anställda.avser

l3.3.2. Begränsningen till kollektivavtalsbärande

arbetstagarorganisationer

Syftet med lagen framgår 1 deär, anställda insyn i in-ochattsom av ge
flytande på företagets verksamhet. tillDenna insyn och inflytande skallrätt
alltså tillkomma samtliga anställda. Rätten emellertid inte individuutövas
ellt representativ Uppgiften de anställda harväg.utan att representera
lagts kollektivavtalsbärandede fackliga organisationerna i detta liksom i

sammanhangandra Finns det inte någon kollektivavtalsbärande arbetsta

9 Se §11 medbestämmandelagen. Se skälen här-till såvitt gäller den be-t.ex. om
stämmelsen 197576:105 Bilaga 1 219prop. s.
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garorganisation vid företaget, inte hellerhar de anställda någon till in-rätt
inflytande enligt lagen.ochsyn

Anknytningen till kollektivavtalsförhållanden infördes i lagen redan i 1972

lagen.10års lagstiftning. Skälen för detta diskuterades i förarbetena till den

Departementschefen hänvisade till det i den promemoria låg tillatt som
för propositionen hade föreslagits organisationgrund för kunnaatt atten

påkalla inrättande arbetstagarrepresentation skulle bunden kolav vara av
lektivavtal i förhållande till företaget och remissinstansema inte hadeatt
haft något erinra den regeln. För del ville han framhållaatt mot att ettegen

motiv för anställdas styrelserepresentationväsentligt de skapa bättreattvar
förförutsättningar sarnarbets- och demokratiseringssträvanden på andra ni-

våer inom företaget. Styrelserepresentationen måste därför ettses som
komplement till verksamheten i de då befintliga företagsnämndema och de

kommittéer övriga fungeradeolika och inom för dennaorgan som ramen
Eftersom företagsnämndema tillkommitverksamhet. hade avtalgenom

mellan arbetsgivarna och löntagarnas fackliga organisationer, det enligtvar
departementschefen angeläget styrelserepresentationen knöts tillävenatt

fackliga organisationerna. Annars löpte riskende arbetet i föreattman
representation itagsnämnden och styrelsen framstod konkurrerandesom

former för de anställdas inflytande. också,Det menade departements-var
chefen, önskvärt olika bland de anställda fick tillfälle spelaatt attgrupper

roll gällde ställning tilldet styrelserepresentation ochnär att ta att utseen
naturligtledamöter, och detta borde ske de fackliga organisamest genom

tionemas medverkan. Departementschefen tillade han hade svårtatt att se
skulle möjligt, i fall i företag, förhur det de anställdastörrevart attvara

val styrelserepresentantergenomföra tillgång till fackföreningett utanav
organisatoriska deras aktivaoch medverkan. Med hänsyn tillresurseramas
nämnda omständigheterna anslöt sig departementschefen tillde nu prome

morians förslag besluta arbetstagarrepresentation ochrätten rätatt att om
skulle tillkomma fackligaledamöter de lokala organisationerna.ten att utse

har diskuterats i de förarbetenaEtt nämnda inte iämne änannat som om
just detta sammanhang den tidigare gällande regeln fackligadeär om or-
ganisationemas representativitet. ansågs i förarbetenaDet viktigvara en
princip inrättandebeslut arbetstagarrepresentation skulle bärasettatt om av

10 1972:116 129Prop. s.
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anställda,majoritet de och regel innebörd styrelseupp av en av atten av
representation endast kunde inrättas detta begärdes eller fleraom av en
kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationer företrädde minstsom
hälften företagets arbetstagare därför in i 1972 års lag. Motsvaav togs
rande regel flöt in i 1973 årsäven styrelserepresentationslag i LSAsamt
och LSABF.

I den gällande styrelserepresentationslagen har emellertid regeln denu om
fackliga organisationemas representativitet förarbetenatagits bort. Enligt
åstadkoms därigenom bättre anpassning till det allmänna synsätten som
ligger till grund för styrelserepresentationslagstiftningen, nämligen att ar-
betstagarrepresentationen i styrelsen till för allaär anställda i företagagn

liksom för arbetsgivaren och verksamhetenget sådan. Vidare fram-som
hålls i förarbetena lagstiftningen kommer harmoniera bättreatt medatt

arbetsrättslig lagstiftning där något motsvarande krav påannan representa
tivitet inte finns, och med beaktande kravet på kollektivavtalatt och iav
ljuset den höga grad facklig organisering vi har i vårt landav av som re
geln representativitet i praktiken torde utesluta mycket få företag frånom
lagens tillämpningsområde.

I samband med kravet på representativitet slopades år 1987att bl.a.tog
SAF frågan inte konsekvensen krävde de lokala fackligaupp om att orga
nisationerna då berövades beslutarätten styrelserepresentationen.att om
Föredragande departementschefen förarbetenauttalade emellertid i att
hon ansåg det självklart detnärmast dessa organisationerattvara var som
skulle fatta besluten. Detta menade hon ligga väl i linje med traditionerna
på den svenska arbetsmarknaden. Också praktiska skäl ansåg hon talarent

ordning.mot en annan

13.3.3. Anställd i företaget

Enligt 9 § bör arbetstagarrepresentantema bland de anställda i företautses
Denna regel stämmer med vadget. gälldeöverens enligt LSA. Däresom
fanns i LSABF krav arbetstagarrepresentantmot skulleett blandatt utses

de anställda i företaget.

11 Prop. 1972:116 130.s.
12 Prop. 198788:10 46s.
13 Prop. 198788:10 47.s.
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alltså den lös-valdesgällande lagarnatvå tidigaredesamordningenVid av
valför dettaskälenfrågai LSA. Ifunnits endasthadetidigarening omsom

följande.departementschefenanförde

anställda,för dearbetsgivaren ochförbådegivetvis värde,Det är stonav
hos företaanställningarhar sinai styrelsenarbetstagarrepresentantemaom

förhållandekännedompersonligregeldärmed näraDe har omget. ensom
med dekontakternaoch istyrelsearbetettillgång iföretaget. Deti är enna

råderorganisationernafackligadeInomdeanställda representerar.som
någonundantagsfall böriinteuppfattningen änockså utseannatatt man

dock fö-kanDetarbetstagarrepresentant.i företaget tillanställdinte ärsom
på grundföretagövergångsperiod iunderrekomma ett avatt t.ex. enman

erforderliginte fåttsådanaeller därförkandidaterlämpliga ut-brist att
tillfälligt anlitablir nödsakadbildning för uppdraget att person,annanen

organisafackligadeRegelnför uppgiften.ombudsman,lokal gert.ex. en
i företaget,personkretsengå utanföri sådana fallmöjlighettionerna att

anställda ianlita dehand böri förstauttryck åt dedensamtidigt attsom ger
arbetstagarrepresentant.uppdragförföretaget som

konsulutomståendebefarainte behöverjagmin delFör attatt mananser
anlitasregelmässigttill företagetanknytningandrater eller utanpersoner

till arbetstagarrepresentant[R]egeln[...]arbetstagarrepresentanter. attsom
tillhöregenskapi sådandentillstånd fårsärskilt ettinte utses somutan

effektivockså fungera spärrtordestyrelseföretags motsom enannat
lokalaövrigt deförföreställer migförfaranden. Jagsådana att

intressestarktföretaget harvidarbetstagarorganisationerna attett av
medlemmar.för sinastyrelseplatsemautnyttja egna

på dedet ankommerslå fastmedsedanDepartementschefen fortsatte attatt
reglerför deinomingenochorganisationernafackliga att, ramenannan

arbetstagarrepresentanttillmotiveratdetgäller, utseäravgöra attomsom
meningenalltså inteföretaget. Detanställd iinte är attnågon är ar-som

underkastasskall kunnahänseendei dettabeslutbetstagarorganisationens
rättslig prövning.

organisationfackligovanligttämligentordepraktiken det utserl att envara
i företatill arbetstagarrepresentantanställd i företagetintenågon ärsom

styrelse.gets

denandra stycketenligt 9 § ärgällerhartidigareSom attnämnts som ar-
tillståndstyrelse inteföretagsibetstagarrepresentant utanett annat av

till arbetstagarrepresenfårstyrelserepresentationsfrågorförnämnden utses
koningår iföretagendet ellergår medföretagetinte sammatant, om

sådan:något ärendeavgjorthittills inteemellertidNämnden har omcern.
tillståndsprövninggjortdock harnämndenkantillstånd. Det nämnas att en

14 198788:10 58.Prop. s.
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enligt tidigare gällande regler. I 1972 års lagstiftning saknades koncem-
regler, och nämnden som på den tiden kallades dispensnärnnden medgav
i två fall enligt den lagstiftningen tillstånd för arbetstagarrepresentant atten

ledamot i styrelsen för flera företag inom koncern.vara samma

13.3.4. Deltagande i beredningsorgan

Bestämmelsen i nuvarande 13 § för arbetstagarrepresentanrättom en av
och deltanärvara itema överläggningamaatt ärende,när skallett som av-

styrelsen, förberedsgöras därtill särskilt utsedda styrelseledamöterav av
eller befattningshavare i företaget leder sitt till förspelet till 1976ursprung
års lagstiftning. Tidigare farms inte några motsvarande regler. Det påtala-
des i samband med utvärderingen den tidsbegränsade lagstiftningenav att
denna i praktiken ibland kringgicks arbetstagarrepresentantemaattgenom
saknade insyn i sådana beredningsorgan där fattades.besluten i realiteten

Mot den angivna bakgrunden tillkom bestämmelser i i både LSAämnet
och LSABF. Dessa dock inte likalydande. Regeln i LSABF den-var var

enligt den gällande lagen. Motsvarande bestämmelsesamma isom LSAnu
hade emellertid något begränsat tillämpningsområde;ett de anställdamer
hade enligt den bestämmelsen medverkarätt endast i sådana beredatt
ningsorgan arbetade under styrelsen och bestod styrelseledasom som av

Ommöter. beredningsorgan bestodett andra befattningshavare änav sty-
relseledamöter fanns intedet någon till arbetstagarrepresentation.rätt

Regeln i 13 § första stycket alltså arbetstagarrepresentantemager en av
inärvarorätt beredningsorgan. Som framgårett lagtexten kan dettaav or-

bestå styrelseledamöter också andra befattningshavaregan i fö-av men av
En begränsning ligger i beredningsorganetretaget. skall ha till uppgiftatt

behandla eller flera frågoratt skall styrelsen.en avgörassom senare av
Häri ligger krav på styrelsen särskiltett skall ha beredningsorgaatt utsett

förbereda 15visst ärende.net att Beredningsorganetett behöver inte ha till-
skapats just för detta ändamål, avsikten befintligaär arbets-utan att t.ex.

skall kunna komma till användning, ochgrupper gällernärvarorätten även
den fackliga organisationen redan tidigare någonom grundannan

15 Se 197576:166 91 och 151 197576:l69prop. 14 21 ochs. samt prop. s.39
16 Se 198788:10 61.prop. s.

-

-

-

-



1994:141SOUStyrelserepresentationslagen416

Närvarepresenterad imedbestämmandeavtalexempelvis är gruppen.ett
harinte igäller dockarbetstagarrepresentantför ettrorätten organ somen

liknande ocharbetsordning ellerståendeenligtuppdragfortlöpandeett en
iellerdirektörenverkställandeexempelvis denhellerinte när en ar-ensam

normalai sittledstyrelsemöteförärendenförbereder ettbetsgrupp ett som
styrelsen.införansvar

har arbetstagarrepresenkommitténs arbeteframkommit underSåvitt har
väl,praktiken fungeratiberedningsorgan ävenideltagande omtantemas

arbetsgipånågot hållfrånförekommitharföreteelsenkritikviss moten
litteraturenjuridiskaidenhar attfarhågorvarsidan. De omyppatssom

inte i nå-till tvisterupphovochvaraskulleregeln synesge
ha besannats.utsträckningnämnvärdgon

Rättspraxisl3.3.5.

i LSA ochmotsvarigheter§ hade inga15i lagensSkadeståndsreglema
tillämpningendirektarbetsdomstoleni rörNågra målLSABF. avsom

skadeståndsbestärrunelser har säoch frånvaronfinns inte,lagardessa av
till-heller efterinteförhållande. Menför dettabetydelsekerligen haft sin

föregjorts tillreglerlagensstyrelserepresentationslagen harkomsten av
utsträckning.nämnvärdi någondomstolinförmål för tvist

uppsägningföreningsrättskränkanderörde1988 162Rättsfallet AD ennr
ordinariebl.a.förtroendemanfackligavstängningoch ar-varsomenav

organisafackligastyrelse. Denarbetsgivarbolagetsibetstagarrepresentant
förtroendetillräkning ochskadestånd förhade i målet yrkattionen egen

Arbetsdomstolenstyrelserepresentationslagen.för brottbl.a. motmannen
för-uppsägningen§ i lagentill 9hänvisningemellertid underfann att av

låta förtroarbetstagarsidansbetydelse försaknade rätttroendemannen att
styrelse. Bolai bolagetskvarstå arbetstagarrepresentantendemannen som

något brottdärför inteinnebarförtroendemarmen motåtgärder motgets
styrelserepresentationslagen.

befattninghaftförbigåendeidomstolspraxis endastövrigt har att taI mer
framgår1979 57ADrättsfalletstyrelserepresentationslagen. Av attmed nr

styrelsenitill arbetstagarrepresentantutgår denstyrelsearvode ärsomsom

17 66.styrelsen,Anställda iKrister Moberg, s.
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inte semesterlönegrundande.är Och i rättsfallet AD 1981 rördenr som
förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen inför beslut ut-om
seende verkställande direktör i aktiebolag, slog arbetsdomstolenav ett fast

den då gällande styrelserepresentationslagenatt inte innebar någon in-
skränkning i tillämpningsområdet för förhandlingsrätten enligt medbe
stämmandelagen, vilket arbetsgivarsidan hade velat gällande i målet.göra
Domstolen uttalade innebörden jävsregeln iatt styrelserepresentations-av
lagen den rakt nämligen förhandlingsreglemamotsatta, hadevar föreatt
träde framför reglerna arbetstagarledamots deltagande i styrelsearbetet.om

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor som under åren 1973-1976
kallades dispensnänmden har under sin verksarnhetstid avgjort tiotalett
ärenden undantag från lagen, de allra flesta 1970-talet.dem underom av
Nämndens tidiga 19praxis fortfarande intresse.är av

frågaI undantag enligt 17 § första stycket första punktenom har man, som
framgår lagtexten, räkna med två fall. Det falletatt dåav undantagärena
från lagen motiveratär grund styrelsens sammansättning haratt be-av

på politiska styrkeförhållanden.rott Vanligen har ärendena i nämnden om
detta fall kommunalarört aktiebolag, där styrelsens sammansättning ofta
återspeglar sammansättningen i de valda kommunala församlingarna.
Nämnden har därvid bedömt frågan undantag från lagen på likartat sätt.om
Dessa beslut har haft följande innehåll. Företagen har medgetts undantag,

undantagen villkor.2°har förenats med vissa Demen anställda har getts
rätt vid styrelsesammanträdenanärvaraatt med två företrädare jämte supp
leanter. Arbetstagarrepresentantema skall ha delta irätt överläggningar-att

inte i besluten, och de skall ha framställana rätt yrkandenmen att och få
sin mening antecknad till protokollet. Jävsreglema i lagen skall tillämpas

arbetstagarrepresentantema.

Det andra fallet föreligger då styrelsens sammansättning beror förhål
landet mellan olika intressenter eller intressentgrupper, vid konsor-t.ex. ett
tialförhållande där styrelsens sammansättning kan föranledd förhålvara av
landet mellan i konsortialavtalet. Nämndenparterna har fråganprövat om
undantag från lagen i denna situation endast i två ärenden med sinsemellan

18 Redogörelser för nämndens avgöranden finns i Staffan Lauren och i Håkan
Lavén, 129 ff.s.

19 Se 198788:10 48.prop. s.
20 Jämför 17 § andra stycket
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frågorsammanhangövrigt i dettaför nämnasutgång. Det kanolika att om
inteförsäkringsbolag,medgeskundeendastsomfrån LSABFundantag

undantagmedgettharregeringenochregeringenprövadesbanker attav
behandlas.sådant fallifrån den lagen ett som nu

medgemöjlighetfinnspunktenandrastycket§ förstaEnligt 17 atten
föreskrivermotsvarandeeller sär-bolagsordningendålagenfrånundantag

någotavgjorthar inteNämndenbeslut.styrelsensförröstmajoritetskild
punkt.enligt dennafrån lagenundantagärende om

förhållandeStyrelserepresentationslagens13.4.

lagstiftningenassociationsrättsligatill den

Allmänt13.4.1.

sambandstyrelserepresentationslagentidigare harframhållits ettharSom
aktiebobestämtellerlagstiftningenassociationsrättsliga närmaredenmed

1982:713, bankaktieboförsäkringsrörelselagen1975:1385,lagslagen
föreningsbankslagen1987:619,sparbankslagen1987:618,lagslagen

föreningar.ekonomiska1987:6671987:620 och lagen om

styrelsevissautseendehuvudsakiStyrelserepresentationslagen rör av av
Deställning i styrelsen.mån, derasi vissoch,i företagenmedlemmarna

styrelserna,och arbetet ikompetensstyrelsensbestämmelsemanärmare om
återfinns i destyrelsemedlemmar,övrigautseendeliksom nyssavom

gäller förlagamall uppfattning vadvill fåDennämnda ensomomensom
alltså gå från styrelserepresentamåstestyrelseiarbetstagarrepresentant en

uppbyggnadenjuridiskadenreglerarförfattningtill dentionslagen avsom
bakgrunden tillden rättsligasökerdenmedanföretaget, omvänt t.ex.som

styrelsestuderastyrelse kan behövaaktiebolagssammansättningen ettav
aktiebolagslagen.sidanvidrepresentationslagen av

gångnågonlagstiftningen kanassociationsrättsligamed denSambandet
styrelseregåendelängreSåproblem. kanvissaförknippat med t.ex.vara
stridaibland kommastadgaranställda lagenför depresentation att motän

ellerantal styrelseledamöterförfattningassociationsrättsligregler i omen

21 författning.lag ellerhänvisar tillstyrelserepresentationslagen,§Se 11 annansom
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utseende dessa. Styrelserepresentationslagens konstruktion visserliav är
sådan det möjligt träffaär avtal deatt anställda längregen att gå-som ger

lagensende rättigheter Men detta förutsätterän bolagsordning ochatt
stadgar inte träds för bestämmelseI LSA fannsnär. innebaren attsom en
bolagsstämma eller föreningsstämma ändring bolagsordningenutan av
eller stadgarna kunde besluta lagen skulle tillämpning,att äga även om an-
talet anställda inte uppgick till 25, eller de anställda skulle haatt rätt att

fler arbetstagarledamöter eller suppleanterutse följde lagen.än som av
Denna bestämmelse fördes inte till styrelserepresentationslagen.över I Ds

angavs24A 1986:1 någon ändring i sak inte åsyftades.att Bestämmelsen i
7 § LSA fick emellertid betydelse i de fall då bolagsordningen eller stad

lade hinder i för arbetstagarrepresentantervägen igarna styrelsenatt skulle
kunna och bestämmelsen avsågutses, underlätta förfarandet i sådanaatt
situationer så bolagsordningen eller stadgarna inteatt skulle behöva ändras

ändamålet.7-5för Med hänsyn till det här frågaär såatt brytasägaatt attom
igenom exempelvis bolagsordning, regleras i central associations-en som
rättslig lagstiftning, kan det i fråga intesättas uttryckliga bestämmelserom
i lag fordras för godtas.26sådan åtgärd skall kunnaatt Eftersom deten nu-

relativt enkelt vidär bolagsordningenändrastämmamera att sakenären
dock knappast särskilt praktisk betydelse.storav

13.4.2. Arbetstagarledamöternas ansvar

Ett återkommande i diskussionenämne styrelserepresentation för deom
anställda har varit frågan arbetstagarledamötema i styrelse skall haom en

övriga ledamöter. Det harsamma viktigansvar principsom ansetts vara en
arbetstagarrepresentantema skall deltaatt i styrelsearbetet på villsamma

ledamöter.kor övriga Emellertid har det nödvändigtsom ansetts säatt
kerställa arbetstagarledarnötemas faktiska möjligheter del i styrelseatt ta
arbetet. Reglerna i 13 § deltagande i beredningsorgan kan denom motses
bakgrunden. Det finns exempeläven regler i de associationsrättsliga

22 Jämför Håkan Lavén, 36.s.
23 7 motsvarighet fanns i 6 § LSABF.en
24 DsA1986:1 109s.
25 Se 1972:116 150.prop. s.
26 Se detta Ronnie Eklund, Bolagisering, 250 ff.om s.27 Se 9 kap. 14 § aktiebolagslagen.
28 Se 198788:10 70.prop. s.
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arbetstagarledamötemasunderlättatillkommit i syfteharlagarna attsom
talas i fortskullenkelhets9 § för8 kap.aktiebolagslagensIverksamhet.

reglertill demotsvarigheteraktiebolagslagen,barasättningen sommenom
associationsrättsligade andraockså iföljande finnsoch i detbeskrivs här

straffsanktioneradLSAtillkomstenmedi sambandinfördeslagarna enav
samtligaintestyrelsenifårinteärende avgörasbestämmelse ett omattom

förunderlagtillfredsställande avgörafåttbl.a. harstyrelseledamöter att
skriftliinnefattarunderlagtillfredsställandekrav attärendet. Detta t.ex.

ochspråketpå svenskaavfattadenormalt bör munthandlingar attvaraga
svenska.påbör skeföredragningarliga

olikaistyrelseledamötemasinnehåller reglerAktiebolagslagen ansvarom
skillnad melintedetså konstruerat, görRegelsystemethänseenden. är att

Ansvarsreglemastyrelseledamöter.övriga ärocharbetstagarledamöterlan
ledamöteralla styrelsenslika förplanformelltåtminstonealltså ett

uppgifter medsärskildavissaordförande harstyrelsensfrånbortseshär att
fullgjorda.blirför dessaåtföljande attansvar

aktiebolagslagen2 §de i 13 kap.delsansvarsreglemaviktigaste ärDe om
skulder3o,för bolagetsbetalningsansvarpersonligastyrelseledamötemas

styrelseledamot,för bl.a.skyldighetlag§ldels de i 15 kap. omsamma
oaktsamhet skaelleruppsåtligensitt uppdragfullgörandetvid avavsom

paragraferEnligt båda dessaskadan. är ansvaretdar bolaget, ersätta ny-att
och skapresumtionsansvar,§ s.k.13 2enligt kap. är ettansvaretanserat;

oaktsamhetåtminstone§kap. l förutsätterenligt 15deståndsansvaret att
sistsåvitt gäller denHärtill kommertill last.styrelseledamotenkan läggas

efterjämkas4 § kanenligt 15 kap.skadeståndetbestämmelsennämnda att
skadansbeskaffenhet,handlingenstillskäligt med hänsynvad ärsom

övrigt.omständigheterna istorlek och

förhållandepersonligen. Detarbetstagarledamotåvilar såledesAnsvaret en
sittinte haremellertid dennediskussionvålla ärkan attansvaretomsom

organisafackligaför sinföreträdareprivatpersonuppdrag utan somsom
i andraOch deni företaget.samtliga anställdaförochtion ytterst som

allmänhet intekan iförtroendemanfackliguppträdersammanhang som
bedrivsför verksamhetskadeståndsskyldighetåläggaspersonligen som

29 1975:103 573.1975762166 173 ochSe även s.prop.s.prop.
30 Se nedan.strax
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godkännande.31organisationensmed Också medbestärnrnandelagen byg
på enskildeden arbetstagaren inte skall behöva betala skasynsättet attger

organisation.destånd han med sin fackligastöd I hän-när ettagerar av
seende gäller motsvarande ansvarsbegränsning på styrelserepresentaen
tionslagens område det skadeståndsansvar för brott lagenmot som nume

föreligger enligt 15 § kan på arbetstagarsidan endast drabba arbetstagar-ra
organisationen, inte arbetstagarrepresentanten personligen.

Även principen arbetstagarledamötema skall bäraattom samma ansvar
övriga styrelseledamöter har upprätthållits, har det ifrågasatts intesom om

detta i vissa hänseenden alltför lett tillDet harär strängt. attansvar ansva
för samtliga ledamöter område kan mildrats.ha Enligtsägasret ett

13 2 § aktiebolagslagenkap. styrelseledamötema i aktiebolagettsvarar
personligen för förpliktelser uppkommer för bolaget, underlåterdesom om

vidta vissa angivna åtgärder i situation då förlust bolagetsatt en av egna
kapital likvidation aktuell. Tidigare detta strikt, dvs.gör en var ansvar en
styrelseledamot blev ansvarig i vilken mån hans agerande elleroavsett eget
brist på agerande inverkathade på underlåtenheten. I samband med till-
komsten styrelserepresentationslagen förändrades emellertid regeln så,av

det i princip endast vid försumlighet från styrelseledamotensäratt numera
sida denne blir ansvarig. Ansvaret har dock utformats ettsom som presum-
tionsansvar; styrelseledamoten skall ansvarig han inte kan visaanses om

han inte har varit försumlig. Bakgrunden till denna förändringatt attvar
i några fall hade aktualiserats för arbetstagarledarnöter inteansvar som

hade fått del väsentlig information företagens ekonomiska ställning.av om
Den lösning valdes har framhållits sikte på alla styrelsetogsom som nyss
ledamöter inteoch bara arbetstagarrepresentantema.

31 Se 10 § andra stycket förtroendemannalagen.
32 Se 56 § andra stycket 59 §och medbestämmandelagen.
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Personalföreträdare i statliga13.5. och
kommunala styrelser

området13.5.l. statligaDet

framgår redan dess rubrik,Styrelserepresentationslagen gäller, som av
På det statliga området finns emellertidendast för de privatanställda. en

personalföreträdarför-ordning motsvarande syfte. regleras imed Denna
1987:1101.33 Förordningen tillämplig endast på sådanaordningen är

myndigheter under regeringen har självständiga verksfunktioner ochsom
sammanlagt minst halva antalet anställda tillhör någon arbetstagaror-där

ganisation 1 §. Förordningen skall bara tillämpas regeringen bestäm-om
vilket regel sker bestämmelse i respektive myndigdet som genom enmer

finns personalföreträdare i styrelserna för de flestahets instruktion. Det
företrädare.sådana finns ingetmyndigheterna, några saknar Detmen

krav på det skall föreligga kollektivavtalsförhållande mellan arbetsgivaatt
arbetstagarorganisation för förordningen skall bli tillämplig,och att menre

praktiken regelmässigt fallet.så torde ändå i vara

Statliga myndigheter kan organiserade olika förekommer iochsättvara
former.35skilda I det hänseende aktuellt räcker detär göraatt ensom nu

affärsverkdistinktion mellan och övriga myndigheter. Enligt förordningen
3-6 §§ nämligen personalföreträdama i affärsverken fullvärdiga leda-är

i styrelsen, medan de i andra myndigheter har och yttrande-möter närvaro-

men inte delta i besluten i styrelsen eller motsvaranderätt rätt att organ
framställningeni den fortsatta med styrelsen sådana organ.ävenavses

Skälet till personalföreträdama detta i jämförelse med de privatsättatt
anställda styrelserepresentationhar begränsad till står finna irätt atten mer
hänsynen till politiskaden demokratin; förordningens harsystem ansetts
innebära sakligt riktig avvägning arbetstagarinflytandet dengentemoten av

område.36politiska demokratin detta

33 Se lagen 1976:230 för arbetstagarorganisation och entledi-även rätt att utseom
företrädare för de anställda i styrelse eller vid statlig myndighet.annatga organ

34 se sou 1993:58 Effektivare ledning i statliga myndigheter, 29.s.
35 se ledningsfrågor den nämnda sou 1993:58.om nyss
36 198687:99 94 ff.Prop. s.
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eller myndigpersonalansvarsnämnd vid myndighetenfinnsOm det omen
personalföreträdamasådan uppgifter,styrelse fullgör nämndshetens ären

behandlar sådanai styrelsen styrelsenalltid ledamöter i nämnden eller när

frågor 7 §.

finns särskilda skäl tillmyndighet skall det två eller, detvarjeFör utses om
för dessa 8 §. I den månpersonalföreträdaredet, ersättare annatsamttre

kollektivavtal innehåller förordningen regler för hur dessainte följer av
arbetstagarorganisation företräder minst 80skall 9 §. Om procentutses en

den organisationenanställda vid myndigheten och entledigarde utserav
finnas personalföreträdare vidpersonalföreträdama. Skall detbåda tre

fall organisationen ochmyndigheten, får i sådant den näst största utseett
entledigar de två arbetstagaror-entlediga dem. I andra fall ochutseren av
till antalet medlemmar bland deganisationer de med hänsynär störstasom

personalföreträdama.vid myndigheten vardera Motsvarananställda aven
arbetstagarorganisationema för myndigheter medgäller dede största tretre

i affärsverkens styrelser gäl-personalföreträdare, För personalföreträdama
regeringen efter förslagsärskilda regler dessa och entledigasler utses av

arbetstagarorganisationer 10 §. Förslagen skall efteravges sammaav
har redogjortsgäller för övriga myndigheter ochprinciper som nysssom

verket ingår i affärs-påpekas särskilt i förordningenför. Det att, enom
personalföredet vid givande förslagen bör beaktasverkskoncem, attavav

också anställda i de företag ingår i koncernen.trådarna företräder de som

får anställd hos myndighetenPersonalföreträdare bara den ärvara som
särskilda skälföretag inom affärsverkskoncemen, det inte finnseller ett om

frågan§. Frågan föreligger sådana skäl, liksomtill något 11 detannat om
personalföreträdare, myndighetensdet finns skäl prövasatt utse tre avom

§. tillchef eller det gäller affarsverken regeringen 15 Inär motsatsav--
alltså här arbetsgienligt styrelserepresentationslagen detvad gäller ärsom
inte anställd tillvarsidan det finns skäl någon äravgör att utse somsom om

frågan får för övrigt inte överklagaspersonalföreträdare. Ett beslut i den

17 §.
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Förordningen innehåller också bestämmelser jäv 13-14 §§. Personalom
företrädarna får således inte delta i eller vid handläggningennärvara av
frågor rörsom

förhandlingar med arbetstagarorganisation,en
uppsägning kollektivavtal,av
arbetskonflikter, eller

rättstvister mellan myndigheten och arbetstagarorganisation.en

14 §I hänvisning till bestämmelsen i § förstall stycket 5 förvaltgörs en
ningslagen 1986:223, stadgar den skall handlägga ärendeatt ettsom som

jävig bl.a. det finns någon särskild omständighetär ägnadär attom som
rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. En personalföreträdare

deltar i handläggningen ärende där arbetstagarorganisationettsom av en
har intresse bevaka skall emellertid inte jävig enligt denett att anses
nämnda bestämmelsen enbart på grund han förtroendeman ellerärattav
funktionär hos organisationen eller har företrätt denna i förhandlingar en-
ligt medbestämmandelagen.

Beträffande den jävsgrund personalföreträdamas befattning medrörsom
frågor förhandlingar med arbetstagarorganisation framträderom en en

området37skillnad som har sin motsvarighet på det kommunala iäven
förhållande till vad gäller för de privatanställda enligt 14 § styrelseresom
presentationslagen. LSA innehöll nämligen i till vad gälldemotsats som
enligt 1972 års lagstiftning regel innehåll den be-en av samma som nu
handlade punkten, och motsvarande regel infördes år 1977 i föregångaren
till den gällande personalföreträdarförordningen. Bestämmelsen i LSAnu
väckte emellertid diskussion, och i den juridiska litteraturen uttalades det

sig.33olika uppfattningar hur långt ifrågasattesden sträckte Det ocksåom
vidsträckt.inte jävsregeln i praktiken tillämpades alltför Mot dennaom

bakgrund infördes den avgränsning gäller enligt lagens 14 § ochsom nu
innebär arbetstagarrepresentant jävig i dessa frågor endastärattsom en om

facklig organisation på arbetsplatsen väsentligthar intresse kanetten som
strida företagets, vanned frågor där utpräglat motsatsför-mot ettavses mer

organisationemaflohållande råder mellan arbetsgivaren och de fackliga

37 Se nedan.
38 Se Ds 1986:1 84.A Här kan också hänvisas till Carl Hemström, 169 ff.s. s.
39 Ds A 1986:1 85.s.
40 Se 198788: 10 62 vidareoch Håkan Lavén, 105 ff.prop. s. s.
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Såvitt gäller den innebördennärmare den sistnämnda regeln kan detav
intresse följande. I den departementspromemoriaattvara noteraav som

föregick styrelserepresentationslagen diskuterades vad kundesom anses
väsentligt intresse för arbetstagarrepresentantenettvara eller hans fackliga

organisation stod i strid företagets eller kapitalägamasmotsom in-snarare
tressen.41 Som förutsättning för sådant väsentligt intresseatt ett skulle
kunna föreligga det enligt promemoriansyntes böra krävasanses denatt
fackliga organisationen i någon påtaglig mening har förfogandemöjmera
lighet förhandlingsresultatetöver och inte bara i förhandlingensrätt atten
former framföra sina synpunkter. I promemorian drogs i enlighet därmed
den slutsatsen jäv regel inte bordeatt föreligga sådana frågorsom näranses
behandlas i styrelsen ellerär kan bli föremål för medbestäm-som senare
mandeförhandlingar. Denna slutsats bekräftades departementschefen iav
propositionen. Någon begränsning jävsregeln i personalföreträdarför-av
ordningen motsvarande slag finns påpekats ir1te.av Huruvidasom ovan re
geln förhandlingsjäv i personalföreträdarförordningenom och i 7 kap. 10 §
kommunallagen omfattar också medbestämmandeförhandlingar får med
hänsyn till det oklart.44anförda anses

13.5.2. Det kommunala området

Enligt kommunallagen har personalföreträdare ochnärvaro yttranderätt i
andra nämnder styrelsen. Dessaän bestämmelser har beskrivits i avsnitt
6.8.4.3. Här skall därför endast följandegöras påpekanden.

I kommun eller landstingsstyrelsen finns det ingen tillrätt representation
för de anställdas, vilket beror på hänsynen till den politiskaatt demokratin
har hindra sådan representation.ansetts Däremot gäller inärvarorätten
andra nämnder styrelsen.än Revisionsnämnder, förtroendenämnder, val
nämnder och överförrnyndamämnder dock undantagnaär 7 kap. 8 § kom-
munallagen. Efter ändring i kap.7 10 § ären närvarorätten sedan den 1
juli 1994 inskränkt i alla nämnder såvitt gäller handläggningen ärendenav

beställningarrör eller upphandlingsom och tjänster.av varor

41 Ds A 1986:1 86.s.
42 Prop. 198788:10 63.s.
43 Se nedan.
44 Se Ds A 1986:1 85.s.
45 Prop. 198485:200 18 ff.s.
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ianställda kom-måstenämnderkommunalaiPersonalföreträdama vara
demblandhand äri förstaskallochlandstingeteller utses an-sommunen

Personalföre§.13verksamhetsområdenämndsrespektiveinomställda
kom-arbetstagarorganisationerlokalaeller deden somtrådarna utses av

bestämmelse§. Dennamed 14kollektivavtalharlandstingetellermunen
arbets-ocharbetsgivaremellankollektivavtalsbindningalltsåinnebär att en

personalföreträdarsystemet.förutsättning förtagarorganisation är en

personalföreträdamaordningvilkenför i utsesregleringafinns av ar-Det
organisationer-fackligadeförutsattsharDetbetstagarorganisationema. att

fråga.45i dennaskall komma överensna

personalföreträkommunalaför dehardiskuteratsjävsregelDen ovansom
sammanhanget§. det10 Ikap.7kommunallagenmotsvarighet isindama

frånundantagallmäntjävsregel,regeln inte ettbehandlas utan somsom en
innebärvilketnärvarorätten.47 dock densamma,innebördensakliga ärDen

personalbeträffandehäruppkommakantolkningsproblem somatt samma
företrädarförordningen.

försäkringskassornaDe allmänna13.5.3.

personalförefinnsförsäkringskassomaallmännaför destyrelsernaOckså i
försäk-allmän1962:381§ lageni 18 kap. 7reglerasDettaträdare. om

personalföreträ1988:1082förordningenkompletterasring, omavsom
förordningstyrelser. Dennaförsäkringskassomas motallmännai dedare

personalföreträdarförordningen.43huvudsakisvarar

EES-rättEG och13.6.

EG.inomdiskuteratshar längeanställdaför demedinflytandeFrågor om
ipå tal bl.a.förtsharanställdaför destyrelserepresentationRegler om

diskussiodirektiv ochbolagsrättsligttill femteförslagetsamband med ett
varithittillsemellertiddiskussioner harDessaEuropabolag.s.k. reomnen

46 1984852200 32.Prop. s.
47 138.1982:56Jämför SOU s.
48 13.5.1.avsnittSe ovan.
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sultatlösa. Några EG-rättsliga regler styrelserepresentation finns såleom
des inte för närvarande.

13.7. Utländsk rätt

Många länder uppvisar exempel styrelserepresentation i elleren annan
form för arbetstagarna. Detta avsnitt i första hand sikte på privata företar

huvudsakligen motsvarigheter till de svenska aktiebolagen.tag, Regler om
styrelserepresentation bör skiljas från andra former för arbetstagarinflytan
de, företagsråd works councils på engelska ellert.ex. kollektivavtalade

kan ha vissa beslutsbefogenheter. När det här talas styrelseorgan som om
representation måste det hållas i minnet begreppet styrelse i dettaatt
sammanhang inte entydigt. De associationsrättsligaär reglema i olika län-
der skiljer sig åt. Här berörs sådana bestämmelser representantersom ger
för arbetstagarna delta i företagsledningenrätt elleratt övervaorgan som
kar och ibland utser företagsledningen.

De nordiska länderna har med undantag för Island där de statsanställda
dock har viss till representationrätt i ledningsorgan alla regleren sty-om
relserepresentation. Bland andra europeiska länder har motsvarandesom
regler kan Nederländerna varsnämnas har motsvarande syftesystern men

konstruktion, Tyskland och Frankrike.en annan

Avsaknaden styrelserepresentationsregler i visst land kan ha olikaav ett
förklaringar. En kan de dominerande fackföreningama princiattvara av
piella skäl har saknat intresse delta i företagsledningen, såsomattav t.ex.
har varit fallet i Italien. En arbetstagarinflytandet huvudatt överannan ta-

utvecklat.är Ett exempel på detta USA.get svagt utgör

Där styrelserepresentation förekommer det i regel frågaär minoritets-om
undantagrepresentation. Ett Tyskland, där det inomutgör särskilt områett

de stora företag i kol-, stål och gruvindustrin bara där sedanmen
gammalt förekommer lagstadgad paritetsrepresentation, dvs. ochägarnaen
arbetstagarna lika många styrelseledamöter,utser sedan i sin tursom ge-

ledamot.49oberoendemensamt utser en

49 Se för diskussion paritetsrepresentation Gustaf Lindencrona.en om

-

-

-

-
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Danmark,anställdadeoftast direktväljsArbetstagarrepresentantema av
endastockså i Finland,falletSåFrankrike, Tyskland.Norge, är men

med vadi enlighetstyrelserepresentation inte kanförutsättningunder att
arbetsgivarenavtal mellaninrättashuvudregeln genomvaraavsessom

organisationerna. Ifackligaregel depersonalen iförföreträdareoch
företags-på förslagstyrelsemedlemmarvissakanNederländerna utses av

praktiken demvilket iområdet,på det rättråd harråden. Dessa vetorätt ger
anställda i företafår inteledamöternaDestyrelseledamöter. varautseatt

väljasendast fårarbetstagarrepresentantemavanligtdetArmars är attget.
Frankrike. blandfonnEnFinland,Danmark, Norge,anställdadebland

flera arbetstagarrepreaktuelltdet blirTysklandiförekommer när att utse
till allai fråga, intedåkan kommaledamöterExterna pos-mensentanter.

ter.

övrigaställningarbetstaganepresentantemaVanligen har sty-somsamma
deFrankrike saknari rösträtt.relseledamöter, men

associationsrättslig lag-både iåterfinnsstyrelserepresentationRegler om
arbetsrättslig lagstiftningiNederländerna ochDanmark, Norge,stiftning

Frankrike.Tyskland,Finland,

Arbetsplatsbesök13.8.

från arbetsgivarsigjort harsekretariatet hararbetsplatsbesökVid de som
i styrelsenarbetstagarrepresentantemaönskemålofta uttrycktsdan attom
ocksåhåll har detFrån någotanställda.väljas bland deskall fåendast

styrelarbetstagarrepresentantolämpligt ärframförts det kan attatt envara
arbetstagarsidan har iFrånkoncern.inomflera företagiseledamot samma

från den sidandetframförts. Densynpunktertvå ärhuvudsak att ansesena
i fö-anställdabland devalet arbetstagarrepresentanter görssjälvklart att av

arbetstagarsidans sakdet bör avgöraandraDen är attatt vemretaget. vara
dettafrihet bör råda ifullocharbetstagarrepresentanttillskall attutsessom

hänseende.
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14. Arbetsrätt i koncerner

14.1. Inledning

De följande avsnitten l4.2.-l4.4.närmast i huvudsak beskrivandeär kaav
raktär med genomgång gällande Däri behandlas koncernrätten av m.m.

5O5O-bolagen1,begreppet och koncernerfrågor medbestämmande iom
koncemer3.frågoroch anställningsskydd i Avsikten belysa denärom att

diskussion förtshar i lagförarbeten och den juridiska litteraturen. Av-som
snitt 14.5.-l4.6. handlar de arbetsplatsbesök kommitténs sekretaom som
riat genomförde.

Det bör skjutas in de här behandlade frågorna har sambandatt mednäraett
EG:s regler överlåtelse företag. EG-rätten och motsvarande svenskom av

behandlades delbetänkandefsärskilt i kommitténsrätt andra

14.2. Koncernbegreppet 5050-bolagenoch

14.2.l. Inledning

Det finns inte någon allmängiltig definition vad med konav som avses en
inom arbetsrätten, och innebörden begreppet variera någotcern av anses

mellan olika lagar. Uttryckliga regler koncemfrågor förekommer dess-om
endast i begränsad utsträckning.utom

Begreppet koncern finns i anställningsskyddslagen, semesterlagen och stu
dieledighetslagen. Föräldraledighetslagen hänvisar till koncemregler i an-

1 Avsnitt 14.2.
2 Avsnitt 14.3.

i Avsnitt 14.4.
Jämför avsnitt 13.även i det första delbetänkandet.

-
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beskrivningnågonalltså inteinnehållerställningsskyddslagen. Lagama av
styrelserepresentaIfår i förarbetena.Ledning hämtasvad koncern är.en

hänvisning till koncernuttryckligexempel,finns, endationslagen ensom
förtroendemedbestärnmandelagen ellerVarkeni andra lagar.definitioner

dvs.5050-bolagens.k.koncern. Deinnehåller begreppetmannalagen en
hälftenägarföretag harfriståendetvå juridisktmedjuridisk varsomperson

inteandelar omfattassamtliga aktier ellerförrösterna avav
koncembegreppet.

Anställningsskyddslagen14.2.2.

Gällande14.2.2.1. rätt

så medanställningsskyddslagen får arbetstagare§Enligt 3 sägaatt taen
anställning inom ocheller hon byteranställningstid hansig när sammaen

k0ncern.5 begränsadealltsåanställningsskyddslagenKoncemreglema i är
vidfår betydelseanställningstid ochberäkningtill just frågorna avom

skall be-uppsägningstidturordningexempelvis upprättande närsamtav
stämmas.

fÖrarbetenaÖ sikte påoch främstanställningsskyddslagen förstEnligt tar
aktiebolagslagen.2 §l kap.koncerndefinition begreppetden som gesav

ak-koncemförhållandeföreliggerhuvudregel närEnligt den lagens ettett
eller utländsk ju-svenskaktier eller andelar iså mångatiebolag äger annan

ellersamtliga aktierförhälftenharridisk det rösternaänatt avmerperson,
juridiskamoderbolag och dendåAktiebolagetandelar. utgör personen
svensk juridiskmoderbolagetförutsättsdotterföretag. Det äratt personen

Även moderboladet interegler.aktiebolagslagensomfattas äromavsom
juridiskadendotterbolag, kanexempelvisaktierna,äger ettutanget som

Även indirektsådanttill moderbolaget.dotterbolag ettanses sompersonen
konstituera kondotter-dotterbolag alltsåkanägarförhållande med ett

dock intebehöverandra styckelagbestämmelsenscemförhållande. Enligt
påaktiebolagOmför handen.ägarförhållandenaangivnade ettvaranu

bestämmandeeller avtal harandelsinnehavaktie ellergrund ettensamtav
i resultatet,betydande andelochjuridisk ärinflytande över enpersonen

dotterbolag.juridiskaoch denaktiebolaget moderbolag personen

5 259 ff.449 ochdelbetänkandetredogörelsen i det förstaSe s.
6 1981:6 225 ff.Ds Al98182:7l 95 ff. och ll5 ff.Prop. samt s.s.

-
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Vidare skall enligt anställningsskyddslagens förarbeten de bestämmelser
återfinns i kap.l § lagen 1987:6674 ekonomiska för-som numera om

eningar och reglerna i l kap. § 1980:11031 lagen årsredovisningom
i vissa företag omfattas anställningsskyddslagens koncembegrepp.m.m. av

Hänvisningen till dessa bestämmelser innebär moderföretaget i konatt en
också kan ekonomisk förening eller handelsbolag vid till-cern ettvara en

Ävenlämpning anställningsskyddslagen. definitionen i 1 kap. 3 § bank-av
aktiebolagslagen 1987:618 och koncerner på försäkringsbolagens område
omfattas, liksom moderföretag.7koncerner stiftelsermed Genomsom an-
knytningen till årsredovisningslagen blir koncern med rörelsedrivanen en
de ideell förening moderföretag koncern på anställningsskyddetsävensom

underorganisationerområde. Armars omfattas inte huvudorganisationer och

koncembegreppenÅideella föreningar de hithörandeärsom av

Koncemreglema i den associationsrättsliga lagstiftningen har hittills varit

moderbolagbegränsade till koncerner med svenskt Det behöver inteett
arbetsrättenmfallet inom Om koncernen består utländsktvara ettav mo

derföretag tvåmed dotterföretag i Sverige, finns det enligt förarbetena inte
några skäl inte tillämpa anställningsskyddslagens koncembegrepp påatt en
arbetstagares övergång 11från det svenska dotterföretaget till det andra.ena

tillämpningEn anställningsskyddslagens koncembegrepp skall enligtav
förarbetena också möjlig i den omvända situationen, dvs. då moderfövara

svenskt och då eller fleraär dotterföretag liggerretaget i utlandet. Enett
övergång från dotterföretag till det svenska moderföretaget då under-ett är
kastad reglerna i 3 § anställningsskyddslagen. Den internationella privat
och måste dock beaktas.processrätten Anspråk grundade på svensk lag kan
inte riktas utländska företag driver verksamhet utomlands.mot Ensom
övergång till koncemföretag inte underkastat svensk lagstiftningärett som
kan inte föranleda anställningsskyddslagen.12tillämpning 3 §en av

De s.k. 5050-bolagen koncembegreppet.13faller inte under Detsamma
gäller de s.k. sidoordnade koncemema, dvs. där fysiskarrangemang en

7 Ds 1981:6A 225 och 198182:71 115.s. prop. s.8 Ds A 1981:6 225 och 198182:71 115.s. prop. s.
9 Ds 1981:6A 226 och 1975:103 278 197980:143 149.s. prop. samts. prop. s.10 Jämför dock för semesterlagens del 197677290 204 nedan.prop. samts.
11 Prop. 198182:71 116.s.
12 Prop. 198182:71 116.s.
13 Prop. 198182:71 99 och 116.s.

-
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årsbokslut enligt bok-juridisk inte skyldigeller upprättaär attperson som
sinjuridiska underföringslagen har två eller flera gemensammapersoner

dem. detbestämmande inflytande Närledning och dessutom har överett
anställningsskyddslag oklarhetföre 1982 års5050-bolagen råddegäller

rättsläget i fråga de sidoi hänseende medanvad gällde detta omsomom
omfatheller konsortierdå oomtvistat. Intekoncemema redanordnade var

14anställningsskyddslagen.ikoncembegreppettas av

14.2.2.2. Bakgrunden

anställningsskyddslag hämtade uttalandenamotiven till 1982 årsDe ur
håll fört fram önskefrån fackligt hadeskall bakgrundmot attav manses

omfatta 5050-koncembegrepp skulleanställningsskyddslagensmål attom
koncemema.15 Arbetsgivarsidan hadesidoordnadebolagen och deäven

5050-bolagssituation i regel inteisig detta och detattmotsatt sagt en
företagsenhetema skulle kunnasådan samhörighet mellanfanns någon som

koncernreglema. Bedömningtillämpning de arbetsrättsligamotivera en av
pågodtyckliga, menade och det pekadesskulle också kunna bli man,arna

16skulle kunna uppkomma.övergångsproblem som

frågankoncembegreppet hadeför allmänInom översyn omramen en av
årsockså diskuterats. 19745050-bolagens ställning inom arbetsrättenbl.a.

Koncembegreppetbolagskommitté föreslog i sitt slutbetänkande m.m.
vid till-skulle jämställas med koncernerSOU 1979:46 SOSO-bolagenatt

studieledighetslagen, föräldralediganställningsskyddslagen,lämpning av
skulleKommittén menade dessa lagarhetslagen och semesterlagen. att

klargjorde detta. Enligt kommitténmed bestämmelserkompletteras som
tidigareingentingsådant tillägginnebar änsträngt annat attett taget en

undanröjdes lagreglema bringades ilagteknisk oklarhet och överens-att
17lagstiftarens avsikt.stämmelse med redan tidigare hade varitvad som

för ståndpunkt anförde kommittén vidare det sigSom skäl sin att ter natur-
från företaget till det andra fårligt arbetstagare övergår detatt som enaen

respektive fårsig anställningstid i företag han lämnartillgodoräkna det
13 kommittén menadebör tilläggasöverflytta semesterförrnåner. Det attatt

14 198182:71 116.Prop. s.
15 l9909l:A746.Se från tid mot.senare
16 19818271 98.Prop.
17 sou 1979:46 83.s.
18 sou 1979:46 jämför 198081:483, LU 29.s. s.
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5050-bolagen skulle falla utanför koncembegreppet det gälldenär tillrätt
styrelserepresentation.

Departementschefen uppehöll sig i propositionen inför 1982 års anställ
ningsskyddslag alltså vid frågan 5050-bolagen borde omfattasom av an-
ställningsskyddslagens bestämmelser anställningstid.beräkningom av
Han menade inledningsvis det inte fanns några i sig själv riktigtatt tunga
eller avgörande skäl för sig den eller andra lösningen fannvare ena men
likväl 5050-bolagen borde falla utanföratt regleringen.

Det framhölls då olika arbetstagares intressen ståratt varandramot när an-
ställningstiden skall beräknas. Intresset hos den arbetstagare kommersom
från företag får intressetett hosannat vägas de arbetstagaremot redansom
arbetar hos det företag han flyttar till. Detöver inte givet denattvar nyan
ställdes anställningstid på håll skulle medföra företrädeannat vid fastt.ex.
ställande turordning, i synnerhet samhörigheten mellan bolagenav inteom

påtagligasärskilt Departementschefen framhöll ocksåvar det kundeatt
finnas samhörighet mellannära olika företag och verksamheter i and-även

konstellationer just 5050-bolag,än exempelvis i konsortier.ra Som exem-
pel nämndes eller kommunatt privaträttsligtstaten äger organiseratetten
rättssubjekt med verksamhet anknyter till dennära berördanärmastsom
myndighetens verksamhetsområde. Här kunde knappast övervägaman att
frångå den rådande uppfattningen, dvs. sådant samarbete mellanatt olika
företag eller andra rättssubjekt skulle falla koncembegreppetzlutanför
Departementschefen menade kunde förloraatt lagensöverman greppet
tillämpning. Man borde inte försöka innefatta falläven närmareom vars

och innebörd det inte gicknatur skapa sig tillräckligtatt säker uppfatt-en
ning. Detsamma gällde i väsentlig mån 5050-bolagen och deän sidomer

koncemema.ordnade

14.2.3. Medbestämmandelagen

Begreppet koncern förekommer inte i medbestämmandelagen. Arbetsrätts-
kommittén menade reglerna skulle utformas föratt gälla i partsförhålatt

19 Prop. 198182:71 98.s.
20 Prop. 198182:71 98.s.
21 Prop. 198182:71 99.s.
22 Prop. 198182:71 99.s.
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koncemaspek-analysocharbetsgivare-arbetstagare, närmarelandet aven
dockgjordeKommitténkommittén.menadeuppdraget,utanförföllterna

koncemför-ilagentillämpningentillanknytningmeduttalandenvissa av
arbetsrättskom-Nyaområdet ochpåpraxisuttalanden,Dessahållanden.

14.3. nedan.i avsnittbehandlaskoncemfrågoma närmareanalysmitténs av

Förtroendemannalagen14.2.4.

Lagenkoncern.begreppetåterfinnsförtroendemannalagenhellerInte
arbetstagarorganisationenlokalamellan denförhållandetiendastgäller

kollektivavtals-istårorganisationenarbetsgivarenenskildaoch den som
organisationen ochmellanförhållandetiintemed ochförhållande exem-

arbetsgivaren.med denintressegemenskapiföretag näraärpelvis ett som
inomarbetefackligtinteledighetbetaldtill ramenReglerna rätt avserom

förtroendefackligförföreliggadet rättbörDäremotkoncern.för enenen
koncernmedför arbetebetalningledigtdotterföretagi utanatt taettman
verksam-fackligadeningår ifall arbeteti såförutsättningEn ärfrågor. att

bedriver.23organisationförtroendemannenshet som

förslagframarbetsrättskommittén ladeNya ettpåpekasocksåDet kan att
betaldtillskulle finnasdet rättinnebarförtroendemannalag,till attsom

till-arbetsgivarenden koncerninomarbetefackligtför ävenledighet som
lagstiftning.aldrig tillhörde.24 dockleddeförslagDetta

Studieledighetslagen14.2.5.

för utbild-ledighettillarbetstagarehar rättstudieledighetslagenEnligt en
anställd hosvarittid harvissåtminstoneunderhonellerhanning ar-om

tredje stycket3 §skall enligtbestämsanställningstidenNärbetsgivaren.
hos någotanställdvaritharvilken arbetstagaren annattid undermedräknas

motitillhör. Iarbetsgivarenaktuelladenkoncerninomföretag somen
anställnings-itillämpasven25 principer börframhålls somatt samma

Koncembegrepanställningstid.beräkningengällerdå detskyddslagen av
års1974iinnebördalltså hatordestudieledighetslageni somsammapet

23 127.fönroendeman,FackligLunning,Lars s.
24 1977:4.ADs
25 65.1974:148Prop. s.

-
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anställningsskyddslagzé Även studieledighetslagen inte har ändratsom
efter tillkomsten 1982 års anställningsskyddslag bör rimligen koncem-av
begreppet överensstämma.alltjämt

14.2.6. Föräldraledighetslagen

Även enligt föräldraledighetslagen skall arbetstagaren huvudregel hasom
varit anställd viss tid för komma i åtnjutande rättigheternaatt enligt la-av

När anställningstiden beräknas tillämpas, enligt hänvisninggen. i 5 §en
första stycket, 3 § första stycket anställningsskyddslagen. Anställningstid
inom koncemförhållanden kan alltså räknas, och definitionen koncernav
bör här vad gäller enligt anställningsskyddslagen.motsvara som

Det kan alltså observeras föräldraledighetslagen hänvisaratt till anställ
ningsskyddslagens regler beräkning anställningstid i koncemförhålom av
landen medan studieledighetslagen innehåller bestämmelser.egna

14.2.7. Semesterlagen

Om arbetstagare övergår till arbetsgivare inomen koncern,en ny samma
har han enligt 31 § andra och tredje styckena semesterlagen irättsamma
semesterhänseende i den tidigare anställningen. Med koncern enligtsom
semesterlagen i första hand detsamma i aktiebolagslagen. Menavses som
enligt förarbetena omfattas också bankaktiebolag, Sparbank, ekonomisk
förening, handelsbolag och stiftelse under förutsättningen moderföreatt

person.svensk juridiskärtaget en

Koncembegreppet enligt semesterlagen sträcker sig således längre än
aktiebolagslagens definition förefaller begränsat till koncernermen vara
där moderföretaget svenskt.är I det avseendet avviker semesterlagen från
anställningsskyddslagen, studieledighetslagen och föräldraledighetslagen.

26 Jämför sou 1979:46 46.s.
27 Jämför vad Föräldraledighetslagensägs nedan.som om
28 Prop. 197677:90 204.s.

-

-
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Styrelserepresentationslagen14.2.8.

fö-iledamöteranställdadeStyrelserepresentationslagen etträtt utseattger
företainflytandei ochinsyn överskall deHärigenomstyrelse. gesretags

lagenkoncemförhållande,föreliggerdet§. Omverksamhet l ett gergets
styrelsemoderbolagetsstyrelserepresentation iockså tillanställdade rätt

hel-i dessbetydelse för koncernenofta harbeslut harModerbolagets§.4
styrelserepresentation skalltilldärförhar rättenLagstiftarenhet. ansett att

ianställda koncernen.samtligatillkomma

arbetsrättsligalagstiftning på detendadenStyrelserepresentationslagen är
koncernerdeuttrycklig angivelseinnehåller typerområdet avavensom

stycket svenska§ andraenligt 2Med koncernlagen.omfattas avsesavsom
aktiebolagsla2 §i 1 kap.koncemdeñnitionemaenligtjuridiska personer
sparbanksla2 §1987:618, l kap.bankaktiebolagslagen3 §kap.lgen,

§ för-91987:620, l kap.föreningsbankslagen8 §kap.1987:619, 1gen
eko1987:667§ lagenkap. 41982:713 och 1säkringsrörelselagen om

föreningar.nomiska

definitionomfattas denlagrummetnämndaförstframgår detSom somav
såväl moder-inskränkningenmed denlagarnaangivnai de att somges

i styrelbegränsningenSkälet bakomsvenska.måstedotterföretagen vara
intebedömt detlagstiftaren hartorde främstserepresentationslagen attvara

i utlan-för arbetstagarerättigheterföreskrivalämpligtellermöjligt attvara
föreinflytande iochavseende insynorganisationerfackligaderasdet och

Sverige ochiarbetstagareSverige, elleribelägna tvärtom attärtag som
koncemföretag iavseenderättigheterorganisationerfackliga ut-deras ges

landet.

regler.styrelserepresentationslagensinteomfattas5050-bolagen av

utvecklingstendenserSammanfattning och14.2.9.

föräldstudieledighetslagen,anställningsskyddslagen,iKoncembegreppet
på aktiebotillbaka främstfallasemesterlagenochraledighetslagen anses

tillutvidgasdockkanKoncembegreppetkoncemdeñnition. attlagslagens
vissa andramoderbolagutländskamedkoncerner typeromfatta samtäven

29 50.Lavén,Håkan s.

-
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moderbolag just aktiebolag. Semesterlagens koncembegreppänav anses
enligt förarbetsuttalanden inte inbegripa utländska moderbolag. Endast sty-
relserepresentationslagen innehåller såvitt koncembegreppet ut-avser en
tryckli uppräkning vilka legaldeñnitioner omfattas Sty-lagen.g av som av
relserepresentationslagen inskränks för övrigt b1.a. på så såvälsätt att mo
der- dotterbolag skall svenska.som vara

beskrivningDen har gjorts koncembegreppet inom arbetsrättensom av
grundas, med undantag för semesterlagen och styrelserepresentationslagen,
främst på de uttalanden departementschefen gjorde inför 1982 årssom an-
ställningsskyddslag. Därefter frågorna inte ha berörts särskilt vid lag-synes
stiftningsarbetet inom arbetsrätten. bör dock framhållasDet Aktieboatt
lagskommittén3° den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen särskiltövernu ser

bakgrund pågåendeden Europaintegrationen. I står b1.a. demot centrumav
koncemrättsliga reglerna. associationsrättsligaDen koncemregleringen kan
alltså komma förändras resultat det arbetet.att ettsom av

Redovisningsk0mmittén31Under våren 1994 har vidare be-presenterat
Års-tänkandet och koncernredovisning enligt EG-direktiv SOU 1994:17.

Kommitténs förslag till årsredovisningslag innehåller delvis koncem-en ny
definition. föreslåsDet likalydande definition in i aktiebolagslaatt tasen

Förslaget innebär b1.a. den nyheten i förhållande till gällande rätt attgen.
Ävenkonsortialavtal kan grund för koncernförhållande. andra änd-utgöra

ringar beträffande koncembegreppet föreslås.

14.3. Medbestämmande i koncerner

14.3.1. Inledning

Medbestärnrnandelagen gäller i partsförhållandet arbetsgivare-arbetstaga
re.32 Man har främst från fackligt håll denna begränsning fram-menat att
står besvärande i koncemförhållande, eftersom beslutsstrukturenettsom
inte följer de legala förhållandena. De reella besluten kan exempelvis

30 1990:08.Ju
31 Ju 1991:07.
32 Se beträffande medbestämmandelagensnärmare tillämpningsområde avsnitt

-

-

-

-



SOU 1994:141438 Arbetsrätt koncerneri

arbetstagamakoncemledningsnivå dotterföretagen, därfattas på medan
verkställa besluten.i praktiken endast haranställda,kan attvara

ingående. Kommitténdiskuterade problemenarbetsrättskommitténNya
förordadenågra lagstiftningsåtgärderstannade för inte föreslå utanatt av-

intresse ochkommitténs argumentering allmänttalslinjen ägnasär avmen
framställning33. först redokommer docksärskilt avsnitt i denna Här attett

35ochrätt34, kollektivav-frågor ansvarsgenombrottför gällandegöras om
talsfrågor35. arbetsrättskommitténsDärefter behandlas alltså Nya övervä

därnäst38ganden.37 följerkoncemfackligt samarbete i NordenFrågor om
EG-rätten39.slutligensamt

Gällande14.3.2. rätt

i exempelvis dotterföretagMedbestämmandelagen inte de anställda ettger
fattarmoderbolaget det bolaget denågon till förhandling med ävenrätt om

återigen påpekas styrelserepresentareella besluten. Det bör dock att
möjligt med styrelserepresentationtionslagen innehåller regler detgörsom

i koncemer.även

kanmedbestämmandelagens begränsning i detta hänseende medTrots man
rättspraxis hävda det föreligger slagsstöd förarbetsuttalanden och att ettav

ledningsnivå inomindirekt medbestämmande det gäller beslut pånär en
förarbeten4O praxis41lagens och arbetsdomstolenskoncern. I sägs att ett

skyldigheterdotterföretag inte får försvara underlåtenheten fullgöra sinaatt
det åsyftat i medbestämmandelagen enbart hänviärsätt attgenomsom
till det reella beslutsfattandet har skett på håll, i koncernt.ex.att annatsa

ledningen. reell för dotterföretagetBedrivs planeringsarbete betydelseav
inom företaget arbetstagar-utanför kan inte beslut fattas detdetta, utan att

33 Avsnitt 143.5.
34 Avsnitt 14.3.2.
35 Avsnitt 143.3.
36 Avsnitt 143.4.
37 Avsnitt 14.35.
38 143.6.Avsnitt
39 Avsnitt 14.3.7.
40 sou 1975:1 774 197576:105och Bilaga 1 353.prop. s.
41 Se bl.a. AD 1978 91,156 och 157, 1979 nrl, 1981 57.m ni
42 Jämför också sou 1982:60 235.s.
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medbestämmandeförhandfått del i planeringsarbetet led ita ettparten som
lingama.43 uttalasz44I rättsfallet AD 1979 1nr

förSaken får betraktas så koncemledning har det indirektaatt attansvaren
dotterföförhandlingsskyldigheten iakttas i dotterföretag ligger iett attsom

kan drabbas skadeståndsskyldighet, inte koncemledningenretaget av om
dotterföretagets möjlighet föra förhandling enligt ll §bereder ledning att

första stycket medbcstämmandelagen på det lagen föreskriver.sätt som

framhålls dotterföretags informationsskyldighet ornfatI förarbetena att ett
koncernens förhållanden, i mån betydelse för dotter-den dessa haräventar

detta.45företaget uppgifterna för Vid betrak-och tillgängligaär närmare
tande förefaller dethär finnas mellan förhandlings-avgörande skillnaden
skyldigheten och den allmänna informationsskyldigheten. dotterföretagEtt

därvid kunna undvika för brott inforrnationsskyldighetenmotsynes ansvar
hänvisa till vissa uppgifter farms tillgängli-faktiskt inteatt att rentgenom

gäller förhandlingsskyldigheten dotterbolaget däremot haNär det tordega.
slags strikt ansvar för realförhandling kommer till stånd.ett att en

frågor på koncerrmivå diskuteras ocksåNär medbestämmande kanom man
komma in på kontroversiella spörsmål information och förhandlingmer om
i samband aktieöverlåtelser.med Regler medbestämmande på koncernom
nivå möjligheterkan nämligen för de anställda få inflytandeöppna att ett

försäljning i betydelsen aktieöverlåtelse detöver en nu egnaav en av- -
b0laget.46 Som medbestämmandelagens regler konstruerade har deär an-
ställda i exempelvis dotterbolag skall säljas inte några förhandett som
lingsrättigheteri situationen.den

Agarutredningen föreslog i betänkandet Företagsförvärv i svenskt
näringsliv SOU 1990:1, de anställdas möjlighet till inflytande iatt
samband med offentliga uppköpserbjudanden skulle förstärkas. Detta skulle
ske målbolagets skall köpas uttalande tilldet bolag ägarnaattgenom som

frågai erbjudandet, till föremål för skyldighetskulle göras attom
medbestämmandeförhandla. promemorian Informations- ochI
förhandlingsrätt för anställda vid vissa förvärv aktier 1991:34 ladesDsav

framdet konkreta lagförslag likartat innehåll. Remissutfallet på detav
framlagda förslagen inte lett tillövervägande negativt, och ärendet harvar
lagstiftning.

43 1975762105Prop. Bilaga 353.1 s.
44 Se också bl.a. 1983AD nr
45 Prop. l97576:105 Bilaga 366.1 s.
46 Jämför beträffande säljarens förhandlingsskyldighet sinaägarens gentemot egna

anställda bl.a. 1993AD 18.nr

-
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Frågor14.3.3. s.k. ansvarsgenombrottom

På allmänt plan kan fråga sig moderbolaget det ba-ett mer man om som
komliggande subjektet direkt rättsligt ansvarigt för dotterbokan göras ett
lags förpliktelser frågeställnings.k. ansvarsgenombrott. Denna sträcker

sig betydligt längre föregående avsnittet.vad har berörts i detän som

Som allmän huvudregel inom associationsrätten gäller att ansvarsgenom-
brott kan komma i fråga fötpliktelsemaendast undantag och iattsom
princip bara belastar den juridiska åtagit sighar dem. I rätts-person som
praxis förekommithar dock aktieägare har ålagts för aktieatt atten svara
bolagets skuld. sig inteDet har bolag bedrivit någon själv-rört om som
ständig verksamhet i intresse, och inte sina aktieägare försettseget som av
med kapital tillräcklig storlek för självständig verksamhetett attav en

bedrivasVskulle kunna Också inom arbetsrätten torde förutrymmet an-
begränsat.svarsgenombrott mycketvara

påpekasDet kan Betalningsansvarskommittén i sitt betänkande Ansvars-att
SOU 1987:59genombrott har behandlat frågorm.m. om ansvarsgenom-

brott inom associationsrätten möjligheternaoch föreslagit tillatt ansvarsge
nombrott skall lagfästas. Förslaget inte till lagstiftning.har lett

NordenFörfattarna till boken Koncemarbetsrätt i domstolarna iattmenar
utsträckning inom arbetsrätten skulle kunna igenom de associastörre se

tionsrättsliga konstruktionema. synsättet linjeligger i med resonemangen
ansvarsgenombrott inom associationsrätten. Man därvid dom-attom menar

stolama, det finns skäl till det, inta justskulle funktionell attitydom en mer
realförhand1ingar.5på den grunden medbestämmandelagen syftar tillatt

I detta sammanhang kan också dra andra paralleller med den debattman
förs inom aktiebolagsrätten. Knut Rodhe har uttryck för uppfatt-gettsom

ningen dotterbolag ofta intar osjälvständig ställning i förhållandeatt ett en
till moderbolaget, och detta hänger med moderbolagetshuratt samman
ledning i praktiken dotterbolaget. Uppenbarligen inte lag-styr garanterar

dotterbolagen.51stiftningen någon särskild självständighet för Frågan om
dotterbolagens ställning i förhållande till moderbolaget kan också komma

47 Knut Rodhe, 233.s.
48 Se dock AD 1979 129 1982 165.ochnr hr
49 Niklas Bruun, Ruth Nielsen och Dennis Töllborg.
50 Niklas Bruun m.fl., 17s.
51 Knut Rodhe, 267.s.
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bli föremål för behandling inom den tidigareatt nämnda Aktiebolagskom-
mittén. I direktiven följande.till den kommittén bl.a.sägs

I praktiken torde styrningen och ansvarsförhållandena i koncerner ofta
skilja sig åtskilligt från den grundstruktur finns angiven isom
aktiebolagslagen. Som exempel kan den inomnämnas koncerner allt mer
förekommande befattningen koncernchef, okäntär begrepp iettsom
aktiebolagslagen.

Kommittén bör bakgrund den utvecklingmot skettav som av
ägarstrukturen inom näringslivet överväga den nuvarandeom
organisationen aktiebolaget och kompetensfördelningen mellanav
bolagsorganen åstadkommer den balans lagstiftaren äsyftat.som .

Vidare bör kommittén klarlägga vad aktiebolagslagen innebär beträf.fande styrningen och ansvarsförhâllanden mellan bolagen och dessas bo-
lagsorgan i koncernförhállanden och utifrån denna analys överväga detomföreligger behov särskilt reglera dessa frågorett i aktiebolagslagen.attav

Styrning besluten i svenska koncembolag från utlandet harav senast upp-
märksammats Holm.53i doktorsavhandling Ulfen av

14.3.4. Kollektivavtalsfrågor

År 1982 träffades utvecklingsavtalet mellan SAF och LOPTK. Utveck-
lingsavtalet innehåller särskilda bestämmelser medbestämmande iom m.m.
koncemer. När avtalet tecknades förutsattes det skulle kollek-att antas som
tivavtal på förbundsnivå, vilket också har skett. Det faktum utvecklings-att
avtalet innehåller vissa koncembestämmelser skälen tillettsynes vara av

tidigare avstått från lagstiftningsåtgärder frågan.54att iman

Utvecklingsavtalet stadgar följande såvitt gäller koncemfrâgoma.

§ 11 Koncerner företagoch fleramed driftsenheter

Mom
I koncerner tillämpas detta avtal för varje företag för sig. I första hand be-
handlas härvid frågor det företaget.rör I inforrnationshänseendesom egna
gäller dock övergripande information koncernenatt inklusive verk-om
samhet landet- lämnas i de i koncernen ingåendeutom företagen.

Mom
Frågor enligt §11 MBL har betydelse för flera enheter i koncernsom enkan behandlas i särskild ordning. Koncemledningen och de berörda lokala
arbetstagarorganisationema bör träffa överenskommelse hur medbeom

52 Dir. 1990:46.
53 Ulf Holm, lnternationalization of the Second Degree, 1994.
54 Se sou 1982:60 250 ff. nedan.s. samt
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lokalafall. Desådanaistämmandet skall utövas
befogenhetmedföreträdarearbetstagarorganisationema bör utse gruppen

koncemledningen.medförhandlaochöverläggaatt

lokalt skall,förändringarviktigaremedförbeslutövergripandede fallI om
genomförandetrörandeförhandlingaröverenskommelser,följerannat av

enligt ll § MBL.skebeslutenav

förhandlingarbestämmelseintas ävenöverenskommelsen kanI att en-om
enligt dettabehandlas12 § MBL kanligt moment.

3Mom
betald ledighettillharanställda inom koncerner rättFackliga representanter

kontaktarbete.för fackligtomfattningi skälig

skallingår i koncernenorganisationerfackligalokalaPå begäran somav
Kostnaför kontaktarbete.kostnaderformer ochförhandlingar äga rum om

och traktamenarbetsförtjänstförloradersättning forderna samt resoravser
nästkommande verksam-förbör budgeterasverksamhetSådan fackligten.

hetsår.

överläggningar,andraochkontaktarbetesamordning mellantillMöjligheter
koncemledningorganisationerna ochfackligalokalamellan deexempelvis

fackligtöverenskommelsedå lokalförutsättsDetskall tillvaratas. att omen
lokalaföreträdare förochkoncemledningenmellankontaktarbete träffas ar-

betstagarorganisationer.

3tillKommentar .mom
såväl behovetliggerkontaktarbetefackligtbedömningengrund förTill av

ocharbetsgivarensverksamhetfackligändamålsenlig resursersomav en
eller företagetsskall beaktas koncernensövrigt. Därvidiförhållanden stor-
fackliga strukturen.denbeslutsordningochorganisation, strukturlek, samt

§till 11:Kommentar
i till-gällerlandet. Reglernaverksamhet inomReglerna i § 11 ovanavser

driftsenheter.självständigamed fleraföretagdelar förlämpliga även

koncemorganisatioinformationavtalet stadgarKort kan sägas attatt om
§ medbeförhandling enligt 1ldotterbolagsnivå,skall lämnas attnen

särskildföras ifrågor kankoncemövergripandeistämmandelagen en
organisationernafackligalokalaför deföreträdaresammansatt avgrupp

skäligbetald ledighet itillfinnskoncemledningen och det rättoch att
utvecklingsav-iKoncembegreppetarbete.koncemfackligtföromfattning

i övrigtdeti litteraturenharenligt vadtalet skall motsvarasagts somsom
arbetsrätten.55gäller inom

finns därförförbundsnivå, och detalltsåUtvecklingsavtalet har omsatts
utveck-efterkonceminflytandemed regler mönsteravtalmängd avomen

lingsavtalet.

55 284.Eklund, Bolagisering,Ronnie s.
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Som exempel på samverkansavtalmedbestämmandeavtal med koncern
regler kan vid sidan utvecklingsavtalet förbundsavtalenoch ansluav som

till detta bl.a. samverkansavtaletnämnas mellan Svenskater Kommunal
arbetareförbundet m.fl. och Aktiebolaget Storstockholms lokaltrafik SL
m.fl. I detta avtal finns bl.a. följande föreskrifter.

SL koncemledning fullgör moderbolagets förhandlings- och informations-
skyldighet enligt 11 och 19 §§ MBL i koncemövergripande frågor gentemot

fackligade organisationerna utsedd särskild koncerngrupp meden av
paritetisk sammansättning

.
De bestämmelser enligt MBL eller detta avtal följer arbetsgivarenssom av
förhandlingsskyldighet enligt §11 MBL och arbetsgivarens informations-
skyldighet enligt 19 § MBL äger motsvarande tillämpning. Om koncernen
övergripande förhandling och fullföljs på detta skall densätttas upp ute-
sluta förhandlingar i fråga inom enskilt koncembolag. Till följdsamma av

koncemövergripande förhandling kan fråga aktualiserasen enbartsom
berör enskilt koncembolag. Förhandlingsskyldighet i sådan frågaen
fullgörs i berört dotterbolag.

Med koncemövergripande fråga företagsledningsfrâga ochavses storav
allmän betydelse för SL-koncemen och där beslut fattas i SL-styrelse, av
VD i moderbolaget eller på uppdrag VD i moderbolaget. Somannan av
exempel på sådana frågor kan utseendenämnas VD i moderbolaget, köpav
eller försäljning dotterbolag, för koncernen omorganisationerstörre ellerav

investeringar eller frågor har betydelsestora för flera enheter inomstorsom
SL-koncemen

.

14.3.5. Nya arbetsrättskommittén

14.3.5.1. Nya arbetsrättskommitténs slutsatser i stort

Inom Nya arbetsrättskommittén diskuterades alltså frågan förhandom
lingsrätt koncemer.56och till information irätt Man utvecklade inte i detalj
några tänkbara vägar vidgning medbestärrtmandelagensmot för-en av
handlings- och informationsrättsregler. Kommittén betecknade själv sin
analys översiktlig redovisning kunde karakteriserasnärmastsom en som

probleminventering. Utgångspunkten dock söka finnasom en att ettvar
där de anställda sina lokala fackligasystem organisationergenom gavs en

förhandla med koncemledningen.rätt att

Nya arbetsrättskommittén framhöll hade följt debatten ochatt man att man
hade talat med företagsledare och fackliga företrädare hade praktisksom
erfarenhet medbestämmande i koncemer. Diskussionen inom kommitav

56 sou 1982:60 235 ff.s.
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medbestämmandeändringar itillpreliminära utkastnågrautgick fråntén
djupgåendeåtskilligasigvisatdet hademenadeKommitténlagen. attatt

informationsrättsreglemaförhandlings- ochmåste lösas,problem om
nyligentill det dåhänvisningkoncemnivå. Medtillämpligaskulle göras

anstå.ficklagstiftningkommitténanfördeutvecklingsavtaletträffade att
avtal fram-föredrasärskilt starka skäldet fannsKommittén menade attatt

lagstiftning.för

lagstiftningArgument14.3 .5.2. mot

svårfångat vadmenade detarbetsrättskommitténNyaa att somvar
Kommittén pekade dåkoncern.koncernledningen ikunde utgöra enanses

faststod underkoncernervissakundeolika koncernerpå hur ut; sam-ense
företagskonglomerat därutgjordemedan andracentral ledningmanhållen

undersin verksamhetbedreveller företagsgrupperföretagenskilda stor
oftaleda företagetframhöll ocksåKommitténsjälvständighet. sättetatt att

Koncemledförenklade schema.aktiebolagslagensexempelvisfrånavvek
moderföretaget jämteiverkställande direktörenbestå denkanningen av

starkeller mindremedkonstellationerandraellerandra meravpersoner
pekade påuppbyggnad. Manjuridiskaföretagsgruppensanknytning till

funktionsfördelningsammansättning ochvarierandemedledningsgrupper
utformades påi lagreglerdet viktigtkommitténEnligt att envarm.m.

vilka regler-förhållanden påfaktiskadekännedomgodgrundval omav en
arbetstagarinflytandet på denplaceravilleOmskulle tillämpas. manna

hindradesåfaktiskt utövades,koncernledningendärnivå eller det organ
kunde läggasrättsligtförpliktelserarbetsgivarensintedet rent m0att

derbolaget.

dennågotinte behövakoncernledning skulle änUttrycket annatavse
skullebesluten. Manbetydelsefullade för koncernenfattareller de som

koncemledjustoprecist uttryckrättsligtmedalltså få arbeta settett som
tillämpnings-lagensbestämningdenfickning. Därigenom överge avman

skulle medföramedbestämmandelagen. Det§finns i lområde attsom
arbetsgivare-arbetstagarförhållandet,frånkasta lossheltattutanman,

arbetsgivarbegreppet.vidgade

godtakunde sakdetarbetsrättskommittén menadeNya attatt envara en
ochfallengrundkonstruktion för de enklasteschabloniserad attannanen

exempelspecialfall. Vid tilltillämplig olikaschablonen ettgöra typer av
tvåmoderbolag ochaktiebolaghadedärgrundschemaenkelt etttreman
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dotterföretag kunde fråga sig den konstruktionen användbarman om var
alla de fall i vilka medbestämmanderätt i de enskilda koncemföretagen

eftersträvades. Det kunde nämligen så vissa funktioner inomattvara en
koncern läggs på särskilt företag inte moderföretag i koncer-ärut ett som

dataservicebolag etc..nen

b Nya arbetsrättskommittén diskuterade också vad kundesom anses
beslut på koncemnivå. framhöllsDet koncernledningen otvivelett attvara

akti ofta fattar beslut i den mening i reglerna förhandlingarsom avses om
i §11 medbestämmandelagen. Som exempel nämndes förvärv eller försälj
ning dotterföretag eller beslut investering i dotterföett störreav ettom en

rörelse, kommittén benämnda operativa beslut. Från dessaretags av som
skilde sig långsiktiga övergripande beslut kommittén kallademer strasom
tegiska beslut. Kommittén framhöll inte kunde urskilja enhetligatt man en
analys begreppsbildningen på området.av

Till följd svårigheterna klart innehåll begreppet beslutatt ettav ge
ställdes alltså inför svårbemästrat problem, villeett översättaman om man
lagens regler till medbestämmandeförhandling tillrätt den relatioom nya

mellan koncemledning och arbetstagarorganisationema i koncernnen en
företagen. Kommittén menade detta sannolikt medförde generellatt att en
lagregel förhandlingsrätt på koncemnivå ñck mindre stadga och blevom

svåitillämpad den nuvarande §ll medbestämmandelagen.än Detmer an-
sågs svårt i lagregel skyldighet medbestämmandeatt att tavara en om upp
förhandling få säkert de beslut och andra ledningsfunktionerett grepp om

arbetstagarinflytandet skullesom avse.

c För det fall övervägde lagstiftning medbestämmandeatt man en om
på koncemnivå enligt Nya arbetsrättskommittén,mötte, antal problemett

hängde med det befintliga arbetsrättsliga regelsystemet.som samman

Kommittén frågade sig här vidgad förhandlingsrätt enligt 11 § medom en
bestämmandelagen också borde medföra motsvarande vidgning för-av
handlingsrätten enligt 10 § och kollektivavtal i egentlig meningettom
kunde träffas koncemnivå.

När det gällde frågan kollektivavtal på koncemnivå kommittén isatteom
fråga vilken rättslig karaktär sådant avtal skulle ha; eller vilkaett vem
skulle träffa avtalet vilkaoch skulle bli bundna. Det framhölls kolatt ett
lektivavtal bara kan träffas i partsförhållandet arbetsgivare-arbetstagare.
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olika altemativ.frågestälhiingama analyserades EttanledningMed varav
förhandlings-kollektivarbetsrättsliga regleröverföra hela radenatt omav

partsrelation mellan moderföreoch fredsplikt tillkollektivavtalrätt, en ny
dotterföretaget. ansågsoch arbetstagarna i Dettai koncerntaget varaen

svåradet fick följdersammanhängande och konsekvent, attsom varmen
alternativet avgränsning till enbartöverblicka. andraDet göraattvar en

till information.medbestämmandeförhandling ochtillreglerna rätträttom
tillgodoses samtidigtväsentliga fackliga kraven kundeDe mest som man

riskera få följdverkningarfrån längre och därmedavstod attatt som var
kunde uppkomma svåfå I gengäld menade detsvåra attatt mangrepp om.

juridiskt invändnings-dispositivitetsproblemet påmed lösarigheter ettatt
fritt Sätt.

pålagstiftning till medbestärrunandeVidare framhölls detd rättatt om
olika mellan lokalsig samordningsproblem slagkoncerrmivå förde med av

komplikationivå. måste undvikacentral Kommittén menadeoch att man
Utgångspunktendubblering förfarandena. rättenattvarner genom en av

återverkningamakoncerrmivå skulle med hänsyn tilltill inflytande på ske
till medinflytande påUtgångspunkten dåpå det lokala planet. rättenattvar

lokala arbetstagarorganisationema. Detkoncemnivå skulle tillkomma de
i förhållandeinföra förhandlingsskyldighetansågs dock inte möjligt att en

ställetarbetstagarorganisationer. Det varioch flera lokalatill avvar en
arbetstagarsidan.samordning kom till ståndtvunget att en

för facklig samordningarbetsrättskommittén kunde modellEnligt Nya en
till-förhandling koncemnivå skulleföljande Rätten tillsätt.utse

arbetstagarorganisationema samordnade sigde lokalakomma bara som
ville stå utanför sådanOm lokal arbetstagarorganisationförbundsvis. enen

koncemledningen fallaförhandla med bort.samordning, skulle rätten att
med arbetsgivaren.fortfarande få förhandla denDäremot skulle egnaman

ställde kravlösningen skulle kunna innebära lagenskisseradeDen att
förhandlingsorgan för arbetstagar-inrättande permanent gemensamtettav

ord koncemför-behandling koncemfrågor eller med andrasidans enav
sig tillKoncemledningen skulle få vända denhandlingsgrupp. permanenta

fråga för arbetstagar-koncemförhandlingsgruppen. skulle bli internDet en
någon vissförhandlingsgruppen skulle hasidan avgöraatt sammanom

sättning i det eller andra fallet.ena

övergripande betydelse för koncernen skulle rättigheVad gällde frågor av
arbetstagarorganisationema och samordtillkomma alla de lokalaterna
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ningskravet riktas dem. Om beslut däremot berörde enbart demot ett an-
ställda i några dotterföretagen, kunde det till medövervägas rättenav om
bestämmandeförhandling skulle tillkomma endast de lokala organisationer-

i de företagen och kraven på samordning skulle ställas på dem. Avna om
praktiska skäl menade kommittén det nödvändigt avtalsvägenatt attvar
finna tillämpbar ordning, inte minst för behandling frågor betydelen av av

enbart för begränsade delar koncernen. Arbetstagarsidans krav påse attav
få den eller de fattar beslut fickmöta alltså arbets-vägas motpersoner som
givarsidans intresse i möjligaste mån enkel och praktisk ordning.av en

Vidare frågade sig det borde ställas anspråk på begränsningman om av an-
talet företrädare för arbetstagarsidan i förhandlingar på koncerrmivå eller

arbetstagarorganisationema skulle detta själva.avgöraom

e Nya arbetsrättskommittén frågan själva koncembegreptog upp om
Grundmönstret enligt aktiebolagslagen stod förvisso klart. En koncernpet.

enklaste slag företag där företagenär så delägerav ett storen grupp av av
aktierna eller andelama i de andra ägarföretaget har röstmajoritet i deattav

andra företagen. Kommittén påpekade har skäl beakta and-ävenatt attman
företagsgrupper sådana där moderföretaget aktiebolag; moderbolaän ärra

kan handelsbolag, ekonomisk förening, stiftelseget ettvara etc.en en
framhöllsDet också kanske har skäl till företagsgrupper däratt attman se

moderföretag enskild firma. Kommittén menadeär inte skulleatten man
söka gripa grupperingar där de sammanhållande faktorerna alltförom var
lösliga eller tillfälliga. Man pekade då bl.a. på hittills hade uteslutitatt man
företagssamarbete i form konsortier från koncembegreppet i anställav
ningsskyddslagen.

Kommittén framhöll också syftet med lagreglema borde avgörandeatt vara
för koncembegreppets innehåll. visstEtt ställningstagande på anställnings-
skyddets område behövde därför inte medföra ståndpunkten blev den-att

i fråga arbetstagarinflytandet. Av rättssäkerhetsskäl måstesamma om man
dock ha så tydlig definition möjligt. Särskilda problem kunde ocksåen som
firmas vad gällde internationella koncerner. Enligt koncemdefinitionen i
1 kap. 2 § aktiebolagslagen förutsätts moderbolaget svenskt medanäratt
dotterföretagen kan såväl svenska utländska. Om denna principvara som
tillämpas i det aktuella sammanhanget, kan anspråk på medbestämmande

rättigheter inte med stöd den svenska lagen riktas utlandsägda konmotav
med moderföretaget utomlands och med verksamhet dotter-cerner genom

företag i Sverige. Svenska koncemers dotterföretag utomlands lär också
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organisationer ipå fackligafalla utanför den svenska lagen det sättet att
medbestämmandeinte skulle kunna rikta anspråkdotterföretagen mot

moderföretaget.koncemledningen och det svenskaden svenska

arbetsrättskommittén avslutningsvis vissa allmännahadef Nya syn
koncemregler medmöjligt skapapunkter. frågade sig detMan attom var

i medbestämmandelagen.ramlagstiftningsteknik dittills hade valtsden som
överträdelsei meningenOm skulle förpliktande denlagreglema att envara

så konkretsanktion, så måste lagreglemamedföra rättsligkunde varaen
Om i ställettillgodosåg rimliga rättssäkerhetskrav.utformade deatt man

varje så befriade sigmedbestämrnandet på avtal i koncern,byggde man
pålagregleruppstå vid utfonnandefrån svårigheter kande som enavsom

helaallmän giltighetgång måste så generella de kan överatt ar-gesvara
ledningdetaljerade de verkligbetsmarknaden och så konkreta och att ger

tillräckligaKommittén framhöllpraktiska tillämpningen.för den att om re
det möjligheter iinte kunde uppnås avtalsvägen fannssultat att ett senare

också förtill frågan lagstiftning. Man höllskede återvända öppet omom
ändringar i medbestäm-i framtiden skulle visa sig lämpligtdet att genom

medbestämmandeavtalen,mandelagen lägga bättre grund för utan atten
skulle behövaavtalslinjen överges.

iKoncernfackligt Norden14.3.6. samarbete

143.61. Inledning

föremål för utredning inomkoncemrättsliga frågorna har tidigare varitDe
År 1986 tillsatte de nordiska arbetsmark-för nordiskt samarbete.ettramen

för utreda det fanns förutnadsministrama nordisk projektgrupp att omen
samarbetet i nordiska föresättningar avtal utveckla det fackligaatt genom

nordisk kontaktgrupp förinordnades organisatoriskt underProjektettag. en
arbetsrättsfrågor. särskild arbetsrättsexperterarbetslivs- och En avgrupp

fråbildades för utredanordiska arbetsmarknadsdepartementenfrån de att

gorna.

fanns förutsättningar för rättsligt och prak-Gruppens slutsats blev detatt
koncemfackligt ilösningar samarbete Nor-tiskt fungerande avseende ett

den.57 sig slutsatsen.Arbetsgivarsidans företrädare reserverade denmot

57 1988:1.Se Koncernfackligt samarbete i Norden, NU

-

-

-

-

-



SOU 1994:141 Arbetsrätti koncerner 449

Man bör alltså ha i åtanke frågorna sågs i renodlat nordisktatt perspek-ett
tiv. Likväl finns det anledning här redovisa förslag och invändningar.att

14.3.6.2. Projektgruppens analys och överväganden

Utredningen fann alltså inte några avgörande hinder koncemrättsligamot
avtalslösningar inom Norden. Man i det sammanhanget ställning tilltog
frågor med anknytning till koncembegreppet, partsrepresentation, lagvals-
frågor m.m.

Såvitt avsåg koncembegreppet menade utredningen det i första handatt var
arbetsmarknadens borde frågan.parter överväga Utredningen framhöllsom
dock tillämpningsområdet inte skulleatt begränsas till endast aktiebolag.
Även banker, försäkringsbolag, handelsbolag och andra juridiska personer
kunde få omfattas avtalen.av

Utredningen övervägde också det lämpliga i ha för hela Nordenatt ett ge-
koncembegrepp. Risken dockmensamt sådan koncemdeñnitionattvar en

skulle bli alltför allmänt hållen. En kundeväg knyta tillannan attvara an
nationell lagstiftning. Definitionen koncembegreppet i det land därav mo
derföretaget låg skulle då avgörande.vara

Man förklarade vidare formerna för samverkan mellanatt koncernledning
och de anställda borde klarläggas. Utredningenen menade det nöd-att var

vändigt med samordning på sidor.ömseen

Arbetsgivarsidan skulle vid samråd bestå koncemledningen. Enligtav
utredningen ñck troligen nöja sig med sådant oprecist uttryck.man Medett
detta skulle då den eller de fattar de för koncernenavses be-personer som
tydelsefulla beslut arbetstagarinflytandet skallsom avse.

Vad gällde arbetstagarsidan samordningsproblemen påtagliga. Ut-var mer
redningen slog fast koncemledning inte kundeatt åläggas föra dis-en att
kussioner med varje lokal facklig organisation inom koncernen. Det var
därför sarmolikt nödvändigt arbetstagarsidan lät sigatt representeras av en
särskilt utsedd koncemfacklig Denna skulle lämpligen bestågrupp. grupp

fackliga från de företag ingickav representanter i koncernen,som men
fick inte så effektiviteten igruppen samrådsförfarandetstor att gickvara

förlorad. Man menade det borde ankomma de fackligaatt organisatio
själva besluta hur sådanatt skullenerna om en utses.grupp
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genomgådetmedfördeordningvidare attföreslogUtredningen somen
skullebelägetmoderbolagetland däri detbli reglernaskulle somende var

därdeländernordiskaandra änfrånorganisationerFackliga motillämpas.
pårättighetersjälvständiganågratillerkärmasskulle intefarmsderföretaget

följdtillsvårigheterundvikasigansågDärmedavtalet. avgrund manav
regler.processrättsligaochprivatinternationella

teddedetutredningenmenadeinformationsskyldigheten attgälldedetNär
Utredningeninfonnationen.skulle lämnakoncemledningennaturligtsig att

vidkommandesvenskttystnadsplikt. Förfrågorsamtidigt meomtog upp
medbestämrnandelagen§§21-22ibestämmelsernautredningennade att

tillämpas.kunde

avgörandenågrafannsintedetanalys blevutredningens attSlutsatsen av
utökat konkringlösningarfungerandepraktiskt etträttsligt ochhinder mot

ansågsFörutsättningama tvärtomNorden.isamarbetecemfackligt vara

gynnsamma.

utredningenståndpunkter iParternas14.3 .6.3.

Arbetstagarsidan

möjlighetskulle fåanställdadeframhölls viktenarbetstagarsidan attPå av
förföreträdarnalikartatintressen sättdiskutera somatt gemensamma

deförutsättning förinformationsutbyteökatEttnäringslivet. an-var en
fannsbeslut. Detföretagensinflytande etti ochdelaktighet överställdas

finansieraförutsättningarhade intearbetstagarna attkontaktbehov, men
organisatiofackligaenligt debordesamarbetetkoncemfackligadetta. Det

produktionsresultat.företagensbekostas genomnerna

efterbordeuttalades det sträva ettkoncembegreppetBeträffande att man
tillämpning.avtaletsförbegreppklartochhanterbart avgränsat

dennaframhöllsstorlekkontaktgruppensfackliga attgällde dendetNär
organisatiofackligalokaladedetanfördesDetbli förfickinte attstor. var

Minimikravetkontaktgrupp.fackligskulle ha rätt varutseatt ensomnerna
representerade.fannsbolagendärvarje landfråntvådock representanter

in-övergripandefortlöpande ochskullekontaktgruppenfackligaDen ges
produktionsmässiga och ekodenverksamhet,bolagensformation omom

Infor-personalpolitiken.förriktlinjernaliksomutvecklingen,nomiska om
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mationen skulle bolag inom hadeett samordnandeges av ettgruppen som
ansvar.

En ytterligare fråga behövde regleras enligt den fackliga sidansom var
kostnadema för koncernfackligt samarbete och frågor ledighet ochom er-
sättning. Man framhöll med koncernfackligt samarbeteatt avsågs dels ett
samarbete mellan arbetstagarrepresentanter och koncemledning, dels in-
terna träffar mellan arbetstagarrepresentanter från de olika länderna. Man
menade befintliga regler för fackliga förtroendemänatt skulle tillämpas

vid nordisktäven fackligt samarbete. Det företagett representantensom
anställd hos skulle stå för förlorad arbetsinkomstvar och dagtraktaresor,

menten.

Arbetsgivarsidan

Arbetsgivarsidan vände sig tanken nordiska koncerrmämnder.mot Det
ansågs ologiskt med avgränsning till just nordiska koncemer. Konen

med verksamhet i Norden hade ofta verksamhetcemer i andra länder.även

Man pekade också på hur svårt det skulle få fram rimlig ochattvara en
rättvis representation i sådan koncemnämnd på den fackliga sidan. Deten
kunde finnas fackliga motsättningar mellan organisationer från olika län-
der, och det framstod orättvist praktiska skäl betingadatt be-som en av
gränsning representationen den fackliga sidan skulle kunnaav utestänga
mindre organisationer från samarbetet. De fackliga företrädarna skulle en-
ligt arbetsgivarna i första hand slå vakt de dotterbolag där deom var an-
ställda. Man betvivlade exempelvis svensk fackligatt förtroendemanen
skulle kunna företräda de finska arbetstagarna beslutet gick deöverutom
svenska medlemmarna. Den fackliga representationen enligt arbetsgivar
varsidan inte de fackliga organisationemas ensak.

Arbetsgivama menade också internationella koncerner inteatt kan tillämpa
motstridiga principer. En viss princip kunde inte tillämpas för kontakter
över med de fackligagränserna organisationerna i Norden och helten

princip i förhållande till de fackliga organisationernaannan inom EG och
inom övri delar världen. Det också orimligt skullega av var att man sam-
råda i nordisk koncernnämnd koncernen i dess helhet.en om

Vidare framhölls det internationellt sarnrådssystematt ett tvingade fram en
centralisering skulle kunna undergräva dotterbolagens självständighetsom
och motverka ambitionen föra planering och beslut såatt långt ned i orga
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pådubbelbehandlingrisk föruppståskullemöjligt. Detnisationen som
för deMöjligheternafråga.moderbolagsnivåochdotterbolags- sammaav
skulleinflytandeorganisationemafackliga utövalokalanationella och att

inteorganisationerdesärskilt för representeminska,också kunna varsom
koncemnämnden.irade

samråds-existerandemedoförenligakravenansågArbetsgivarsidan att var
land fannsnordisktnågotinte idå detländernanordiskai de varesystem

på detförhandlaskyldighet sättgrundadavtalpåellerpå lag attsig enen
föreslagits.som

behandlingrågansF14.3.6.4. senare

möjlämpligt hardetföretagSAFuttalade1989septemberI att ansersom
informella lösningaranpassadekoncernenför dentillämpalighet att egna

SAF ställdearbetstagarsidan.tillinformationintressettillgodoseför att av
formellsärlösningar ochnordiskanågraavvisande tillalltjämtsig dock en

lagstiftning.avtalsregleringsåvälavsågDettafrågan.reglering somav
igivarorganisationerarbetsmed övrigasamrådiuttalande tillkomSAF:s

Norden.

medi enlighetRådet-Nordiskabeslötfebruari 1991i ettsessionVid sin
minister-Nordiskarekommenderamedlemsförslagsocialdemokratiskt att

aprillagstiftning. Isamnordisktillförslagutarbetaskyndsamtrådet ettatt
arbetsmarknadsministemsvenskadåvarandediskuterade denårsamma

sin in-vidhöllSAFhuvudorganisationer.arbetsmarknadensfrågan med
ministuttalade1991i novemberministermötetNordiskadetVidställning.

reglemedpågick arbeteEGdet inombakgrunddet ettattmotatt avrarna,
läggaför närvarandeskälfannssamarbete intekoncemfackligtring attav

rådet har iNordiskaområdet.lagstiftning påsamnordisktillförslagfram
Ärendet dock intetill handlingarna.rekommendationen är1992 lagtmars

fråganfram ilagtshardeockså pekaskanavskrivet. Här rapporter som
NordFram-projektet.för det s.k.inom ramen

arbetsmarknads-Rådet tillNordiskaarbetet inomunderhar detDessutom
TCO,bl.a. LO ochskrivelser frånflertalkommit indepartementet ett av

Sverigeför ibör införasskyldighetlagstadgadinnebördhuvudsaklig att en
ägda koncerner,internationelltellernordisktingår iföretag,belägna som

från moder-informationtillföreträdare i koncernenanställdas rättdeatt ge
konsultationer med detta.tillbolaget och rätt

-
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Arbetsmarknadsministem har i 199293:100 Bilaga 11 21 förklaratprop. s.
han i avvaktan på det arbete för närvarande pågår inom EG medatt som

förslaget till direktiv inrättande europeiska koncemnämnder inte ärom av
beredd initiativ till lagstiftning i Detta direktivförslag ochatt ämnet.ta en
andra EG-aspekter berörs i det följande avsnittet i denna fram-närmast
ställning.

14.3.7. EG-rättsliga aspekter

14.3.7.1. Allmänt

Frågor arbetstagarinflytande på såväl företags- koncerrmivårörsom som
har varit aktuella inom EG under 20 år. De två modeller haränmer som
diskuterats är

formera för arbetstagarrepresentation i beslutande ochorgan
informationb och förhandling inför viktigare beslut.

De gjortshar i enlighet med modell a har inte lett till någraansatser som
konkreta resultat i form rättsakter. Förslagen har varit sådanaantagna attav
det inte har gått uppnå politisk enighet dem. Ansträngningaratt ta-om som
git sin utgångspunkt i modell b har varit framgångsrika.mer

Såsom exempel på förslag enligt modell a kan först förslaget tillnämnas
b0lagsdirektiv58,femte kallat strukturdirektivet. Efterävenett mönster av

den tyska lagstiftningen föreslogs år 1972 alla aktiebolag inomatt gemen
skapen skulle ha s.k. dualistisk organisation med lednings- ochetten ett

jämförkontrollorgan i Tyskland Vorstand och Aufsichtsrat och arbets-att
skulle inflytande i kontrollorganet. Direktivförslagettagarna garanteras

hårt motstånd. Särskilt Storbritannienmöttes hade invändningar, efter-av
förslaget helt bröt den inhemska rättsordningen. Förslaget harmotsom se

tillfallen.59omarbetats vid flera Som direktivförslaget inne-nare utnu ser
håller det i praktiken möjlighet till val mellan olika modeller förtreen ar-
betstagarinflytande. Dessa modeller går på antingenut

58 01 72c 13149.
59 OJ 83C 2402, 01 91c 74 OJ 91coch 3219.
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tredjedel ledamöter-skall möjligheterde anställda1 att utseatt en avges
styrelse elleri bolagetsna

anställda ellerenbart för desärskilt2 det inrättas ettatt organ
medinflytande påsluta avtal3 sätt.annatparternaatt omuppmanas

eller påbjuder konbolagsdirektiv varken förbjudertill femteFörslaget ett
ske.5° Förslagetskallinte ställning till detcemrepresentation och tar om

direktiosäkertinte blivit Detdet harhar arbetats ärantaget. ommenom,
antas.51kommer attvet

kommissionen framlagda för-hänförasockså delvisTill a kan avgruppen
harFörslaget Europabolagförordning Europabolag.slag till senareomom

arbetstagarinflytande itill direktiv Europamed förslagkompletterats om
arbetstagarinflytandebestämmelserursprungligaDärigenom harbolag. om
uppdelning harbrutits Genom sådantill förordningi förslagen ut. manen

den arbetsrättsliganationella variationermöjligheter tillvelat större avge
stiftas i varjeEuropabolagEnligt förordningsförslaget kanregleringen. ett

ställförslaget arbetstagarnasantagit direktivetmedlemsland har omsom
Europabolag.52ning i

skall skapasförslaget Europabolag detBolagsrättsligt innebär att enom
SE-Europabolag Societas Europae,övemationell bolagsforrn kallad just

flera bolag från olika medbildas två ellerbolag. Europabolaget kan av
Europabo1ag63förslaget till förordningursprungligalemsstater. Det om

regler skullelångtgående arbetsrättsligainnehöll därutöver ganska gesom
Super-representation i Europabolagets styrelseanställda möjlighet tillde

Europeiska koncemnämnderBoard. skulle detvisory Dessutom upprättas
anställda. Vidaresamråd mellan Europabolagets ledning och deför var av-
Europanivå anställträffas kollektivavtalsikten det skulle kunnaatt om

ningsvillkor m.m.

blockeras, och detförslaget till förordning kom dockursprungligaDet att
därefter flertal gånger. Detalltså under åren omarbetatshar senasteett om-

1991.64från årförslaget i fråga Europabolagarbetade ärom

60 181.Niklas mfl.,Bruun s.
61 Niklas mfl., 179.SOU 1992:83 94 och Bruun s.s.
62 182.Niklas Bruun m.fl., s.
63 OJ 70C 1241.
64 OJ 9lC 1761.
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Som innehåller inte någradet förordningsförslaget arbets-nämnts senaste
rättsliga regler; sådana i di-bestämmelser stället lagts särskilthar i över ett
rektivförslag. Ambitionsnivån arbetstagarsynvinkel kan också sägassett ur

sänkts.65ha De arbetsrättsliga delarna förslagen går endast påut attnuav
finnasdet skall regler representation ledningsnivå och medlems-attom

då skall få välja någon för arbetstagarinflytandede formerstaterna treav
finns i förslaget till det femte bolagsdirektivet, dvs. styrelserepresensom

tation, särskilt för kollektivavtalsöverenskommelse.de anställda ellerorgan
Man kan ha tankarna på inom för reglernasägas gett attnu upp ramen om

koncemproblematikenööEuropabolag reglera Från fackligt håll har det

också funnits invändningenden regler medinflytande i Europabolagatt om
skulle få alltför begränsad räckvidd; medinflytande inom företagandraen
skulle inte omfattas.

Tankarna på europeiska koncemnänmder kan dock leva vidare i di-sägas
rektivet European Works Council. kan hänföras tillDet den tidigareom
nämnda kategori b. sig inte förDet de anställda blirör rätt attom en re
presenterade i bolags eller koncems styrande Till viss del kanett en organ.
direktivet fortsättning på det på sin tid omtalade Vredeling-dises som en
rektivet från år 1980. Genom detta föreslogs koncemledning skulleatt en

regelbundet informera och konsultera arbetstagarnastvungen attvara re
via dotterbolagens ledning. Till skillnad från förslagetpresentanter om

works councils skulle inte särskiltnågot skapas. Information ochorgan
samråd skulle ske existerande nationelladen arbetstagarrepresentagenom
tionen. Vredeling-direktivet inte längre aktuellt i debatten. Genom direk-är
tivet councils formerworks har i andra velat tillmötesgå fackligaom man

inflytande.krav på koncemfackligt Direktivet behandlas särskilt i nästaett
avsnitt, 14.3.7.2.

Till kategorin ocksåb hör andra direktiv betydelse för medbestämmanav
exempelvis direktivetdet, kollektiva uppsägningar, behandladesom som

utförligt i kommitténs andra delbetänkande. Direktivet ursprungliantogs
1975år ändrades i vissa år 1992. Genom ändringarnaavseendegen men

har förts indet regler viss betydelse koncemrättsligär settsom av ur en
synvinkel. Arbetsgivarens skyldighet förhandla och informera skallatt
nämligen gälla beslutet kollektiva uppsägningar har fattatsoavsett om om

65 Niklas Bruun mfl., 182.s.
66 Niklas Bruun mn., 182.s.
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ellerarbetsgivaren själv företag moderbolag kontrollerarett annatav som
arbetsgivaren. Arbetsgivaren inte försvara underlåtenhet för-kan atten

påhandla den grunden han inte har försetts med nödvändig informationatt
företag moderbolag fattat beslutet kollektivadet har uppsägav som om

ningar.67

juridisk köper majoriteten aktierna i företagNär ett annaten person upp av
uppstår också koncemförhållande. anslutning härtill bör gällerI detnärett
EG-rätten följande. Redan i början 1970-talet utarbetades inomnämnas av
EG förslag till direktiv företagsuppköp. Medlemsstatemas intresseett om
för direktivförslaget svalt inledningsvis. ökade aktiviteten på värlDenvar

aktiemarknader 1980-talet och tendenser till ökande antaldens under ett
i föranledde emellertid kommissionen år 1989företagsuppköp Europa att

änmet.fram trettonde bolagsdirektiv i direk-lägga förslag till Dettaettett
tivförslag, offentliga uppköpserbjudanden, går i korthet pårör ut attsom

minimiskydd för aktieägare och andra intressenter i företagskapa ett som
blir föremål för offentliga uppköpserbjudanden. detNär gäller arbetsrätts-
liga aspekter stadgas målbolagets ledningsorgan skall tillställa deatt an-
ställdas bl.a. det uppköpsprospekt den tilltänkte köparenrepresentanter som
har utarbetat och det uttalande målbolagets ledningsorgan har gjort med

förvärvserbjudandet.anledning av

europeiskaSärskilt arbetsrâdI 4.3.7.2 European Worksom.
Councils

22 1994 det inom antagits direktivDen september har EU europeis-ett om
Councils.59arbetsrådka European Works Det har antagits de elvaav

medlemsstater omfattas Maastrichtfördraget, och det har kommitsom av
efter påtill samråd med arbetsmarknadens Europanivå i enlighetparter

med det sociala protokollet till det fördraget. Sverige har inte i dag någon
skyldighet enligt EES-avtalet införliva direktivet.att

skall lämnas kortfattad översiktlig för huvudlinjer-Här och redogörelseen
i direktivet. Direktivet inte till Därförsvenska. kan deär ännu översattna

används i det följande avvika från de kan kommatenner attsom som an-
i framtida officiellvändas svensk översättning.en

Syftet med direktivet förbättra till information och samråd förär rättenatt
anställda i europeiska företag eller företagsgrupper inrättaatt ettgenom
europeiskt arbetsråd eller någon anordning för information ochannan sam-

67 Se artikel 4.1
68 OJ s9c 648 med tillägg OJ 900 2407.
69 Direktiv 9445EEG on the establishment of Works CouncilEuropeana or a

procedure in Community-scale undertakings and Community-scale ofgroups
undertakings for the inforrningof and consulting employees.purposes
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råd i följandedet kallat bara europeiskt arbetsråd. Direktivet gäller före
eller företagsgrupper med sammanlagttag 1 000 eller fler anställda inom

de elva medlemsstaterna, har minst 150 anställda i och tvåsom var en av
medlemsstater i det följande kallat europeiska företag.

I de europeiska företag där det redan finns heltäckande överenskommelen
information och samråd för de anställda i olika länder fårse om överens-

kommelsen tillämpas också i fortsättningen. I andra europeiska företag kan
den centrala ledningen initiera förhandlingar europeiskt arbetsråd.ettom
Det skall ske minst 100 anställda, eller deras i minst tvåom representanter,
företag eller verksamheter i två olika medlemsstater skriftligen begär det. I
sådant fall skall det för förhandlingarna inrättas särskilt förhandlingsor-ett

på arbetstagarsidan, och det åligger medlemsstaterna bestämma vilgan att
ken metod skall användas för välja eller ledamöterna till för-attsom utse
handlingsorganet. Det finns garantier för det skall finnas ledamotatt en
från varje medlemsstat där det europeiska företaget etablerat.är

När förhandlingsorganet skall denär centrala ledningen kalla inutsett det
till för förhandling förmöte träffaett skriftlig överenskommelseatt en om
de villkoren för inrättandenärmare europeiskt arbetsråd. Denett över-av
enskommelse träffas kan på de bestämmelser finnsut iattsom som en
bilaga till direktivet skall tillämpas. Dessa bestämmelser skall tillämpas
också i det fallet den centrala ledningen under månadersatt tid har vägsex

inleda förhandlingar eller det efter årrat att visar sig förhandtreom att
lingarna inte har resulterat i överenskommelse. I själva direktivet finnsen
det vidare bestämmelser konfidentiell infonnation.om

Enligt bilagan skall det europeiska arbetsrådet, består anställda frånsom av
de olika medlemsstater där det europeiska företaget etablerat, haär tillrätt

år med denmöte centrala ledningen.ett Informationen och samrådetper
vid skall ske påmötet grundval skriftlig den centralarapportav en som
ledningen skall Om det skulleupprätta. uppkomma synnerliga omständig
heter, på påtagligt påverkar desätt anställdasett intressen, har rådetsom

bli informeraträtt och på begäran fåatt ledningen för informationmöta och
Ävensamråd så möjligt. vid sådantsnart extraordinärt skallsom ett möte

det finnas ledningen harrapport Rätten till informationupprättat.en som
och samråd begränsad tillär gälla frågor berör minstatt två verksam-som
heter i olika medlemsstater.

-
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iAnställningsskydd koncerner14.4.

beskrivning gällande rättInledning med kort14.4.1. somaven
uppfattatshittills harden

sambandoftast iuppkommeranställningsskyddet i koncernerFrågor om
bolag flyttasinomverksamhetendelbolagiseringar,med s.k. när ettaven

frågadet dåNormalti koncern.bolag ärtill settöver omannatett samma
nybilverksamhet tillsindelföröverlåtande bolagetdet över ettatt aven

företagsöverlåsådangånger sker dettaMångadotterbolag.dat genom en
Kommittén hariEG-direktiv1977 årsomfattas ärrme.telse sammaavsom

svenskdirektivet ochgenomgångdelbetänkande gjorti sitt andra avaven
bl.a.ändringari förslag tillmyrmadeAnalysenområde.på detta uträtt av

anställningsskydd.lagen om

verksam-följande. När företag,förslagkommitténsinnebärkorthetI ett en
tillarbetsgivareövergår frånverksamheteller delhet en annan,enav enen

anställningsförhållandenoch deanställningsavtalockså deövergår som
tidiga-arbetsgivaren. Dendenövergången,tidpunkten förgäller vid nya

ekonoför desolidarisktdockarbetsgivaren haroch den ett ansvarnyare
sig till tiden förehänförarbetstagarenförpliktelsermiska gentemot som

försanställningsavtaletsigkanoch arbetstagarenövergången, motsätta att
också verksamhetsöver-gällerEnligt förslagetpå förvärvaren. attöver

förbudetför uppsägning. Detsaklig grundskallsig integången i utgöra
eller organiekonomiska, tekniskauppsägning skerintehindrar dock att av

ingår.arbetsstyrkanförändringar iskäl, därsatoriska

regeringskansliet.inomförslag beredsKommitténs nu

alltså bli fö-kaninom koncemeranställningsskyddsrättsliga reglernaDe
fullständighetensframtiden. Fördenremål för ändringar inom närmaste

gällthittills harrekapitulera vadmycket kortskälskull finns det att som
delbetänk-kommitténs andrairedandet skettenligt svensk rätt, även om

dettillbakgrundstextockså uppfattaRekapitulationenande. är att som en
någraarbetsplatsbesök vidkommittésekretariatetsavsnittetföljande om

be-anställningsskyddet inom dekommit framharVadkoncemer. omsom
rättsläget.hittills rådandei ljuset detmåstesökta koncemema avses

anställnings-effekter påhittillsvarandebolagiseringensgällerNär det
formelltfall då de anställdaskilja mellan detförstskyddsfrågoma bör man

-
-
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har kvar sina anställningar i bolag, moderbolaget, och de fall dåsett samma
arbetstagarna anställning i de bildade dotterbolagen. litteraturenItar en ny
har dessa båda kategorier kommit benämnas moderbolags- respektiveatt
dotterbolagsanställning.7° Dessa begrepp kommer därför fortanvändasatt
sättningsvis.

Att kvar i moderbolagsanställning vid första anblick detutgörvara en en
minsta ingreppet. Vanligast förekommande lär dock arbetstagarnaattvara
blir anställda i dotterbolagen. Ser saken enligt hittills gällande rättman an-

arbetsbrist ha uppkommit hos den gamla arbetsgivaren skallses som av-
skilja viss del verksamheten. Arbetsbrist saklig grund förutgör uppsägav
ning de anställda. De anställda har dock därefter företrädesrätt till åter-av
anställning hos den arbetsgivaren.nya

Eftersom anställningsskyddslagen de anställda rättigheter i förhållandeger
till arbetsgivaren, har de rättighetema påverkats arbetsgivarbyte.ettav
Man har bl.a. brukat peka på omplaceringsskyldigheten enligt §7 andraatt
stycket anställningsskyddslagen inskränks och kretsarna för turordningatt
och återanställning kan bli mindre 22 och 26 §§ anställningsskyddslagen.

Om bolagisering genomförs i syfte kringgå turordningsreglema, haratten
enligt förarbetena medel.71kunnat inskrida med rättsliga Det finnsman

dock därefter inte något exempel från arbetsdomstolens rättstillämpning
där uppsägning har underkänts på sådan grund. På allmänten etten mer
plan kan frågan ställas i vilken utsträckning kringgåenden arbetsrättsligaav

angripas.72bestämmelser kan Som framgår redogörelsen i avsnittav
14.3.2. finns det exempel på fall medbestämmandelagensrörovan som
tillämpning då arbetsdomstolen har sett igenom formella konstruktioner.
Dåvarande ordföranden i arbetsdomstolen, Olof Bergqvist, har i artikelen

LagAvtal73,serie i rörde just bolagiseringar, uttryckt saken föl-som
.

jande sätt:

Det princip för allär rättstillämpning domstolar sig haen att anser
möjligheter komma skenåtgärder, uppenbart fuskatt medrena
lagstiftningen. Att saker i viss juridiskgör dräkt, där det indirektaman men

70 Se Ronnie Eklund, Bolagisering, 33 ff.s.
71 Prop. 198182:71 63.s.
72 Jämför bl.a. AD 1986 50 och kommitténs första delbetänkande 246 andranr s.

stycket.
73 Lag Avtal 1988 nr

-
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ingripa finns påmöjlighetenDensyftet gå lag.är attatt runt en
också.anställningsskyddets område

Frågans behandlingtidigare14.42.

påverka anställningsskyddsfrågor-väsentlig mån kanbolagisering iAtt en
diskuterades b1.a.i debatten. Frågornauppmärksammatshar sedan längena

ständigt pågåendeanställningsskyddskommitté. Genom de1977 årsinom
området, spörsmåpå offentligastrukturomvandlingama, inte minst det är

aktuella i dag.måhändalen än mer

Anställningsskyddskommitténsresultatetpromemoria blevIden som av
följande.b1.a.arbete sägs

frågor kringAnställningsskyddskommitténs arbete med koncernerUnder
företrädareorganisationemas väckthar de fackligaoch koncembegrepp

det före22 § LAS. Utgångspunktenändringförslag äräven attavom en
inombedrivs på ochverksamhetkommer ortatt av-samma sammasomen

juridiska inom ochpå flera olikatalsområde delas en sammapersonerupp
reglernasyftet undgå tillämpningNågon gång kankoncern. att av omvara

Oftare kanske skälen§ fjärde stycket LAS.turordning i 22 ärgemensam
dnftsinslcränkning bli äldrevidkan emellertidhelt andra. Verkan att ar-en

självständiga förede då juridisktanställda hosbetstagare är settett avsom
arbetstagare hosfår godta bli uppsagda, medan ett annatatttagen yngre

tjänstemannaorganisaSärskilt frånkvar i sin anställning.företag får stanna
uppträdandeinte alltför sällanframförts dettationemas sida har är ettatt

full-delar olika funktionertill exempel storföretagproblem när ett somupp
kanske någon förändskilda juridiskatjänstemän pågörs utanpersoner,av

till och med förekommanågot Det kanverksamhetenring sätt.annatav
på arbetsplatsfaktiskt arbetar tillsammansarbetstagarenatt mensamma

anställdas synpunkt kan det iskilda arbetsgivare. Från derättsligt hossett
inte innebärsvårförståeligt orättvist lagensådana fall sig och attattte en

för företagen.turordning skall fastställas allagemensam

de fall där uppdelning-från anställningsskyddssynpunktSärskilt stötande är
i syfte kringgå 1a-fristående arbetsgivarepå olika rättsligt görs attsetten

videnligt förslagsställarnaturordningsregler, problemet är mermengens
så.sträckt än

från fackligt håll det iAnställningsskyddskommittén föreslogsInom att an-
koncemregel gickskulle finnas fonnställningsskyddslagen utsomaven

arbetstagarorganisationen i enskildakollektivavtalsbärande detdenatt
driftsenheter och inomskulle bestämmafallet kunna även ortatt samma
andra företag inom arbetsgivarensavtalsområde tillhörandemensamma

omfattas turordningskretsen.koncern skulle av

74 1981:6 231.DsA s.
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I den nämnda departementspromemorian redovisas flertal invändningarett
turordning omfattar flera bolag. Först gällande det oftamot görs atten som

torde föreligga behov begränsa, inte vidga, turordningskretsen.ett attav
Vidare det motsvarande det gäller återanställnings-sägs synsätt näratt ett
reglerna skulle tvinga helt fristående rättssubjekt träffa anställningsav-att
tal, vilket framstod främmande ordning. Det skulle också ställassom en

och längre gående krav på personaladministrationen samordna överattnya
vidare fält.

I propositionen inför 1982 års anställningsskyddslag departementschetog
fen också de nämnda frågoma. Han avvisade kraven turordnings-upp
kretsar bolagsgränsema. Det invändes dåöver det sannolikt i väl såatt
många fall inte fanns något stöd bland arbetstagarna själva för vidatt
driftsinskränkning inom koncernföretag låta turordningskretsar ochett om-
placeringsrätten sträcka sig utanför företaget.det Han framhöll också att

juridisk ombildning gjordes i syfte kringgå lagen, torde det redanom en att
medel.75då finnas möjligheter inskrida med rättsliga Vidare hänvisadesatt

till möjligheten lösa frågorna kollektivavtal.att genom

Frågan bolagiseringar har härefter berörts i olika sammanhang. Särskiltom
aktuell debattenär bolagisering offentligrör verksamhet. Här kansom av
bl.a. följande offentliga utredningsrapponernämnas m.m.

Konkurrensutsatt affärsverksamhet hos förvaltningsmyndighetemaz
kartläggning överväganden bolagisering och privatisering,samt om
Riksrevisionsverket, 1992.
Bolagisering affärsverk, 1992:101.Dsav
Kommunala verksamheter i förvaltning och i kommunala bo-egen

soulag 1993:43.

14.5. Arbetsplatsbesök vid olika koncerner i
Sverige

14.5.1. Inledning

Kommitténs sekretariat har besökt nio koncerner i Sverige för studeraatt
den praktiska hanteringen frågor arbetstagarinflytande och anställav om

Ämnetningsskydd och för få synpunkter på den rådande ordningen.att
berör i första hand den privata sektom, liknande förhållanden ochmen

75 Prop. 198182:71 62s.
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offentliga förvaltningen. Ar-kan förekomma inom denproblemställningar
privata koncernerkommit omfatta inte barahar därförbetsplatsbesöken att

statlig arbetsgivare.ochvissa kommunerävenutan en

i näringslivet,genomförts vid nio koncernerharBesöken större varav en
ellerSamtliga koncerner har ivarit statligt affärsverk.tidigare har störreett

bolagisedel dem harutsträckning bolagiserat verksamhet. Imindre en av
bola-varit fråga heltäckandelångt. kan haringama drivits Det en merom

sida harstrategi från ledningensdär medvetengisering, enman genom
till koncern meddivisionaliserade företagetombildat hela det ett moen

organisatioholdingbolag iderbolag då ofta i formen ett toppen avav
frågandärunder. vissa andra koncerner harhelägda dotterbolag Iochnen

heller varitdagordningen och intebolagiseringar inte stått lika högtom
utvecklingen i dessa koncerner kanhistoriskasärskilt omdiskuterad. Den

dominerad företagsuppköp och and-splittrad bild, kanskeförete avmeren
Någonorganisationsförändringar just bolagiseringar. enhet-äntyper avra

sigvid någon koncemema. Detdock i allmänhet intelig bild finns rörav
organisastrukturomvandlingar ochblandning olikaofta typer avom en av

frågan bolagisering harkan också tilläggastionsförändringar. Här att om
arbetsplatsbejust vid tiden förhögaktuell vid några koncememavarit av

hade kontakt medfall flera år sedanmedan det i andrasöken, parternavar
problematiken.

olika storlek och medambition besöka koncernervaritDet har att aven
anställda i de besökta koncememaverksamhetsinriktningar. Antaletskilda

sammanlagdatill 200 000, och då detfrån 6 000har varierat avsescaca
i utlandet. Vid vissa koncerner haranställda i Sverige ochantalet man

fallmekanisk tillverkning, medan det i andrahuvudsakligen medsysslat
varit fråga rörelse.har typom annan av

Även skilt sig i de hänseendenbesökta koncemema harde som nuom
funnits flera Det har medhar det ändåberörts, nämnare.gemensamma en-

i så måtto koncernsig svenska koncerner,två undantagdast rört attom
samtliGemensamt för såhaft sitt här i landet.ledningen har säte gott som

verksamhet landetsvarit bedrivitshar dock också detkoncerner utomattga
eller mindre omfattning.igränser större

i aktiebolagslagens mening.varit fråga koncernerhar i allmänhetDet om
landet. Somsåledes varit aktiebolag, med inomModerbolaget har säteett

holdingbolag, kanske medmoderbolaget därtill ofta varithar ettettsagts

-
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fåtal anställda i olika stabsfunktioner. Det finns dock tydliga undantag från
det Moderbolaget har i de fallen direktmönstret. bedrivit någon form av
verksamhet samtidigt det varit och förvaltare aktier i dotter-ägaresom av
bolagen. Som har det inte heller alltid varit så koncernenantytts att som
helhet fallit under aktiebolagslagens koncemdeñnition.

När det därefter gäller de offentliga verksamheterna så har dessaäven ge-
nomgått bolagiseringar eller andra strukturomvandlingar. På dentyper av
kommunala sidan det sig bolagiseringar även avknoppningar,rör om
fast då i något armorlunda betydelse medan den statliga arbetsgivarenen
har genomgått sådan strukturförändring lett till organisationenatten som
kan liknas vid koncern.en

Syftet med samtliga genomförda besök har varit få uppfattningatt en om
ledningens och de anställdas på bolagiseringar och strukturomvandsyn
lingar allmänt arbetsrättsligt perspektiv. Avsikten har varitettur mer att
fånga endast de linjerna, med uppmärksamheten särskilt riktad destora mot
problemställningar intervjupersonerna själva har fäst avseende vid.som
Det har också varit intresse undersöka vilka lösningar har valtsattav som

praktiskt. Sekretariatet har särskilt tagit frågor med anknytningrent tillupp
medbestämmande och anställningsskydd i koncemema och på övriga ar-
betsplatser. Det har därutöver också lämnats synpunkter på styrelserepre
sentation och förtroendemäns ställning.

Den följande framställningen består samlad och allmänt hållen redoav en
görelse för samtliga besök vid koncemema och övriga verksamheter inom
landet. Tyngdpunkten läggs vid arbetsplatsbesöken vid koncemema. Om

verksamhet kommer detta särskilt framgå I detannan att texten.avses av
följande avsnittet behandlasnärmast allmänna frågor bolagiserörsom

ring.75 Därefter redovisas detaljerat olika frågor medbestärnmanmer om
de77, förtroendemän73, anställningsskydd styrelserepresentation3o.och

76 Avsnitt 14.5.2.
77 Avsnitt l4.5.3.
78 Avsnitt 14.5.4.
79 Avsnitt 14.5.5.
80 Avsnitt 14.5.6.
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på frågan bolagisering14.5.2. Allmänna synpunkter om

bakom bolagisering14.5.2.1. Motiv

genomfördaställt frågor i syfte motiven bakomsekretariatet har utrönaatt
Bilden visat sig mångfacetterad.bolagiseringar. har vara

har det funnitssamtliga tillfrågade arbetsgivarrepresentanterHos en upp-
förtydligasfattning de enskilda enhetemas resultatansvaratt eget ge-om

blir enligt arbetsgivarsidan klabolagisering. Ansvarsfördelningennom en
profilera sig. Beslutsväblir lättare för de enskilda bolagenoch det attrare

fram-också tydligare, de. Dotterbolagen kommer alltsåblir attgarna menar
självständiga exempelvis divisionema inom förestå störreän ettsom mer

självständighet ofta med grundDenna har överensstämmaansettstag. en
filosofi inom flera koncemer, nämligen de operativa beslutenläggande att

organisationen möjligt.decentraliseras och flyttas så långt ned iskall som
bolagiseringama varitNågon gång har tanken bakom desagt att attman

skulle med de operativa. sågs dålegala strukturerna Detstämma överens
decentraliserad.naturligt bolagisera koncern starkt Ettatt en som varsom

motiv förts fram från arbetsgivarhåll ocksåofta förekommande har ärsom
exempelvisanställda känner bättre identitet med bolag medde änettatt en

Vid besök har arbetsgivarsidan framhållit bolagiseringdivision. ett atten
personal. Som skäl för bola-gjort det lättare rekrytera kvalificeradattama

giseringen det besökta affärsverket har anförts beslutsapparaten iattav
internationaliseringenverket tidigare inte ändamålsenlig i den ökandevar

konkurrensen. Beslutet bolagisering fattades dock i detoch tilltagande om
fallet på politisk nivå.

kan alltså arbetsgivarrepresentantema i allmänhet harDet sägas att menat
bolagisering effektivisera verksamhekan lämplig metodatt atten vara en

varvid grundläggande varit decentralisering. Arbetsgivar-den strateginten,
har också särskilt velat framhålla rationella och förerepresentantema att

tagsmässiga skäl alltid har legat bakom de genomförda bolagiseringama.
Arbetsgivarföreträdama sig inte ha haft några omedelbara arbets-har sagt

exempelvis mindre turordningskretsar eller minskaträttsliga motiv ett
avtal andra lösningaromplaceringsansvar bakom besluten. Genom och

försökt mildra effekter de anställdahar de arbetsrättsligaman som upp-
fattat negativa. På företag framhölls särskilt förestående ochett attsom
nödvändiga personalminskningar genomfördes innan det planeradeatt
bolagiseringar verkställdes. så inte med sig någonMan över-sägaatttog
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talighet in i den organisationen. Det har dock exempel också pågettsnya
det rakt förhållandet.motsatta

Arbetstagarföreträdama har ibland varit skeptiska till de angivna motiven.
Man har ofta bekräftat enhetemas självständighet kan ökaatt genom en
bolagisering det gäller de löpandenär och vardagsnära besluten. Det har
också kunnat bolagisering kan beslutsvägama tydliaccepteras att göraen

och detta effektiviserar verksamheten. Iatt sammanhanget hargare man
dock velat framhålla dotterbolagen styrda moderbolagetatt ärytterst av

beslut vinstdispositioner och detta förhållande på-genom om att görm.m.
ståendet ökad självständighet något tvivelaktigt. Tankenom en att persona
len känner bättre samhörighet med det egna dotterbolaget meden än
exempelvis division inom bolag har litenstörre förståelse frånett mötten
arbetstagarhåll. Många gånger har det framhållits arbetstagarnas känneatt
dom de legala strukturerna bristfällig. Ien tilltrassladär konom mer
cemstruktur det inte självklartär arbetstagarna rättsligtatt vet settvem som

arbetsgivare.är Det har också i fråga dotterbolags ledningsatts ettom
verkligen känner för sittstörre resultat vad ledningen förän di-ansvar en
vision gör.

I allmänhet har arbetstagarföreträdama dock inte i fråga renodsatt att mer
lade företagsmässi skäl, i fall i första hand, har legat bakom förevartga
tagsledningens vilja bolagisera verksamheten. Med någotatt undantag har

alltså inte velat gällande företagsledningengöra bolagiserat förman att att
göra sig med personal. Genom kollektivavtal har de fackliga organiav
sationerna efter desträvat anställda bästa tänkbara skyddatt och så långtge
möjligt oförändrade anställningsvillkor i samband med bolagiseringm.m.

Efter sådana överenskommelser har arbetstagarsidan också i allmänama.
het ställt sig bakom åtgärderna och bolagiseringen har genomförts i sam-
förstånd med de anställda. I materialet förekommer dock några fall då bo-
lagiseringama genomförts i strid med personalens uppfattning.

När det gäller bolagiseringen kommunal verksamhet har besluten fattatsav
på politisk nivå.

14.5.2.2. Centrala arbetsrättsliga frågeställningar

Det finns härefter anledning kortfattat någotnämna de arbetsrätts-att om
liga frågor i allmänhet har varit till diskussion i sambandsom meduppe
bolagiseringarna.
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medbestäm-anställningsskydd ochspörsmålöverraskande harsåInte om
Även förtroendemärmensstått iordning,nämndmande, i centrum.nu

omdiskuterad.varitdockställning har

arbetstagarsidanföreträdarna förharmedbestämmandetgällerdetNär ge-
i konförsvagasriskerardettauppfattningenvaritnomgående attatt enav

tidi-redovisatsställningstagandet harbakom detArgumentencemstruktur.
medbestämmande på koncernöverenskommelseNågon form omavgare.

detför såvittbolagiseringama,medi sambandalltid träffatsocksånivå har
tillämpligt avtal.funnitstidigareinte redan ett

kring turordsjälvklarhet kretsathar medanställningsskyddFrågorna om
sida harFrån arbetstagarnasomplaceringsansvar.arbetsgivarensning och

turordningskretsamatillledabolagiseringen kan attattreagerat motman
genomslags-få minskadsist-in-först-ut kanregelnochblir mindre att en

arbetstagarsidaneffekter intedessagånger harMångakraft. accepterats
beslutet bo-motiv bakomarbetsgivarensfrågaiinte satt omtrots att man

anställuppfattningallmänord varitmed andraharlagisering. Det atten
möjligtutsträckningi så litenbemärkelserangivnainingsskyddet somnu

bolagiseringar.genomfördapåverkasskall av

v.arit möjligt för för-detmånocksåhåll harfackligt göraFrån attomman
Arbetsgivarföreträdare harbolagsgränsema.verkatroendemännen överatt

tillåtit sådanapraktiska skäl ochtill dettasig positivaställtibland av
kommit till stånd.intelösningarfall har sådanaandraIarrangemang.

förefallerockså diskuterats,harstyrelserepresentationFrågan menom
i skymundan.ha kommit någotgångermånga

dotterbolagentillanställda medFöljer de14.523.

moderbostått kvar iintefall har arbetstagarnaantaletövervägandedeI
finns dockmaterialetdotterbolagen. Iföljt med tilllagsanställningar utan

moderbolagsanställningar,stått idå anställda kvarexempel deockså men
dotterbolagen.förskulle arbetavaritförutsättningendär att man

iskulle kvarsamtliga anställdaöverenskommelsenfallI att varaett var
i Efterskulle detta.anställningaroch görasmoderbolaget ävenatt senare

personal i sittanställabildade dotterbolagetdock detår komnågra att ny
förfacto arbetadedepersonalResultatet blev att sammaeget somnamn.

arbetsgivare beroendeolikaarbetsplats kom hapåbolag och attsamma
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på anställningstidpunkten. Detta från fackligt håll inte avsikten närvar av-
slöts.talet

vanligasteDen lösningsmodellen har alltså varit dotterbolagsanställning.
Många gånger har detta betraktats självklart och grundpelamasom en av
för hela organisationsförändringen. I samband med de anställdaatt genom
bolagiseringama gått i bolag har sökt lämpliga avtalslös-över parternanya
ningar för personalens del.

Enligt den hittillsvarande juridiska modellen uppkommer arbetsbristen
hos det överlåtande bolaget medför saklig grund för uppsägningsom av
personalen. De uppsagda har sedan företrädesrätt till återanställning hos
den arbetsgivaren. Vid de besökta koncemema har varitparternanya mer
pragmatiska och sällan tillämpat denna modell. Personalen har i all-mera
mänhet på enkelt fått bekräfta sin anställning i detsätt bolagetett nya
skriftligen, varefter saken varit världen. Man ha tillsettur synes mer
slutresultatet dotterbolagsanställning till vilka juridiskaän vägar som
lämpligen bör väljas för nå dit.att

14.5.3. Medbestämmande

14.531. Något beslutsstrukturen koncernernaiom

sekretariatet har frågor försökt bilda sig uppfattning be-genom en om
slutsstrukturen i de besökta koncemema. Ytterst handlar det under-attom
söka det reella beslutet fattas. Frågan kan förefalla naiv,något ochvar
det på förhand givet den inte låter sigär besvaras fullständigt. Materiaatt
let medger ändå vissa reflexioner.

Formellt fattas beslut enligt lag och bolagsordning i de olika legalasett
beslutsorganen inom bolaget; bolagsstämman, moderbolagets styrelse och
dotterbolagets styrelse den verkställande direktörenäven bo-utgör ett
lagsorgan vissmed beslutskompetens enligt lag. I vilken utsträckning det
formella beslutsfattandet också med det reella beroröverensstämmer av en

olikamängd faktorer.

Man kan dock konstatera det i så samtliga koncerner,att utövergott som
lagenliga har funnits inte på lag grundad organisation iblandorgan, en
kallad matrisorganisation. I dessa organisationer finns olika person
grupperingar har till uppgift verksamheten på olika Somsätt.att styrasom
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varit indelade iflera de koncememaexempel kan nämnas att storaav
liknandeaffärssegment, geografiska områden eller ochaffärsområden, att

påledningsgmpperingar för kan också pekafunnits dessa. Mandet har att
alltid finns koncemcheF och koncemledinom koncememadet enen

beslutskompetens.väsentliga ledningsfunktioner och anslutandening med

i och styrelseordförande i moder-Koncemchefen ofta VD moderbolagetär
inte i något fall har varit iden-bolagets styrelse, medan koncemledningen

styrelse. vanligt i stället koncerntisk med moderbolagets Ett mönster är att
tillikabestår koncernchefen, antal chefer vice verkställedningen ettav

för affärsområden eller motsvarandedirektör i moderbolaget olikalande

stabspersonal. Många gånger finns detpersonalchef, jurist ochsamt annan
dotterbolag påkoppling mellan koncemledningen och koncernenssedan en

affärsområdeschefema motsvarande sitter styrelseordföså sätt att som
till affärsområdet motsvarande hörande bolag. harrande i samtliga Det

vid sidanvarit svårt den beslutskompetensen kanutröna utövasatt om av
grundas på formellt delegationsbeslut, fullmaktde legala och ettorganen

sedvänja.eller någon form av

koncemledningenfår bekräftat moderbolaget och harDet att storaanses
möjligheter påverka dotterbolagens beslut och sådan påverkan ocksåattatt

på olika beslut får dock betydelse. DotterbolagenTypenutövas sätt. av sy-
friare händer det gäller löpande beslut och i det avseendetha när varanes

självständiga. förefaller moderbolaget kanske i kraftDäremot av ensam
och därtill det på vilket detta representerat i dot-aktieägare sätt ärgenom

terbolagens styrelser ha möjligheter dotterbolagen det gällernäratt styra
övergripande beslut.mer

besökta statliga arbetsgivaren sådanHos den myndighetsstrukturenär att
den skulle kunna liknas vid koncern. påverkarBeslut den enskildaen som
myndighet vid vilken anställd kan så fattas vidär sägaattman annan myn
dighet i organisationen.högre upp

koncernnivå14.5.3.2. Allmänt inflytandet påom

samtliga koncernerI besökta ha varit uppfattningenparterna attsynes av
medbestämmandelagen, relationenvid arbetsgivare-ar-sätter gränsensom
betstagare, inte har tillräckligt vidsträckt tillämpningsområde. Detta be-ett
kräftas redan i samtliga fall hafthar någon form över-att parternaav av
enskommelse muntlig eller skriftlig, eventuellt i kollektivavtalets form- -

innehållit regler formerna för inflytande koncerrmivå. Dessasom om
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överenskommelser har alltid företett likheter med utvecklingsavtalet mel
lan SAF, LO och PTK. Många gånger har medbestämmandet grundat sig
på träffat lokalt medbestämmandeavtal.ett Ibland har det dock sigrört om

informella lösningsmodeller. Parterna har då markerat konceminmer att
flytandet grundar sig ömsesidigt förtroende och godett relation.en

I några fall har tidigare haft kollektivavtal, vilkaparterna dock ganska ny-
ligen har arbetsgivarsidan, enligtsagts uppgift ändå till-upp av som egen
lämpat avtalet i enligt tidigare. Arbetsgivarenstort sett har i dessa fall upp-

velat markera behovet flexibilitetgett att i samrådsförfarandetman påav
koncemnivå direkta Ävenläsningar till föråldratutan avtal. arbets-ett om
tagarsidan vidimerat samrådssystemet koncemnivå beståttatt i stort sett
enligt tidigare praxis har arbetstagarna ändå sig föredra hasagt att ett
skriftligt avtal. Man har varit uppfattningen sådant avtalatt ettav garante

kontinuitet bättre.rar

I 4.5 Närmare koncerninflytandetom.

Inom koncemema har det alltid funnits samrådsorgan för informationett
eller förhandling i koncemövergripande frågor. Benämningen på detta
samrådsorgan har kunnat koncernnämnd, koncemgrupp, infonna-vara
tionsgrupp, koncemråd, central kontaktgrupp Sarnrådsorganen harm.m.
ofta bestått företrädare för koncemledningen och företrädare för deav 10-
kala arbetstagarorganisationemaÅ1 Från arbetsgivare har den synpunk-en

lämnats, arbetstagarledamötematen i samrådsorganetatt inte på till-ett
fredsställande sätt de anställda i koncernen.representerat Arbetsgivaren
uppfattade detta olägenhet och fann det olyckligt inte kunsom en att man

påverka representationen. I något fallnat har arbetstagarföreträdare uppgett
det har rått motsättningar påatt den fackliga sidan vad gäller fördelningen
platserna i samrådsorganet. I det övervägande antaletav fall har dessa frå

dock inte föranlett några problem.gor

I samrådsorganet kan det lämnas information och föras förhandlingar.
Många gånger förefaller dock inforrnationsorgan.ett rentgruppen vara
Förhandlingar på koncemnivå förs då kanske i konstellation,en annan en
inre krets, benämnd arbetsutskott e.d. Benämningen arbetsutskott kan

81 Jämför med utvecklingsavtalet.
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be-olikadåbetydelser ochi andra närmast typerförekommaockså avavse

redningsorgan.

fackligtinterntfunnitsoftahar det ettdetUnder organetpartssammansatta
beståttharliknande. Dennaellerreferensgruppbenämnt avgrupporgan,

lokala arbetsta15-20 från dekanskeföreträdarefackligaantalstörreett
varitIbland hardotterbolagen.i sammansattgarorganisationema gruppen

respek-fallandraiorganisationerflera olikafrånföreträdare synesmenav
sammanslutningdennaIreferensgrupp.haftorganisation hative en egen

fackliga sidenkoncemövergripandefrågorförankrat naturhar avman
fackligadebollplankvaritharreferensgruppeniLedamöternadan.

koncemfrådiskussionerna iharPå såsamrådsorganet.företrädarna i sätt
refedennasällan harmedlemsförankring. Intebredarefåkunnat engor

personalrepresenkanal mellannågon formutgjortdessutom avrensgrupp
Medanställda i koncernen.styrelse och demoderbolagetsi reser-tantema

beträffande styrelsear-sekretessfölja grundkanvadvation för avsom
fåockså kunnatreferensgruppenipersonalrepresentantemaalltsåbetet har

styrelsefrågor.på olikasynpunkter

besökta kondeinomförhållandenapekasexempel kanSom en avett
sarnrådsorgani koncernenssammanträdabrukadeHär parternacemema.

sälkoncemledningens sida. IntefråninformationdetlämnadesDådag
moder-behandlas iskullefrågorinformationen justgälldelan senaresom

förreferensgruppenfackligadensamlades sedanDag 2styrelse.bolagets
frånkundegångöverläggningar. Någonfackliga representantinterna en

i dennainformationvisslämna ävenbjudas in förkoncemledningen att
samrådsgruppen.förhandlingar inormaltsedan3Dag tog uppmangrupp.

fråsedandag 4styrelsemoderbolagetsistyrelsesammanträdetInför var
förberedda.välgorna

samråds-koncemövergripandedemålsättning förbestämdvaritharDet en
helhet.i desskoncernenfrågor berörbehandlaendastatt somorganen

kommitpåkollektivavtal eller över-i sättMånga gånger har annatparterna
budget-sig budget,kanDetkan röravilka ämnen tas omupp.somens om

försäljköp ochstrukturaffarerlikviditet,tertialbokslut,förutsättningar,
eller imoderbolagetchefstillsättningar ipolicyfrågor,dotterbolag,ning av

liknanochanställningsvillkorhandladetkandotterbolagen. Dessutom om
detmeningarrått deladeiblandhelhet. Det haride koncernen av-omsom

effektivt i så måttovaritkoncernnivåpåmedbestämrnandet atttalade man
arbetsgidelnivå. Enpå lägrehemmafrågor hörttagitinte där ensomupp
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har invänt det på koncernnivå kan svårt hålla sig just tillatt attvare vara
frågor koncemövergripande betydelse. Generellt verkar dock dennasettav
fråga inte ha vållat några problem.större

En de besökta kommunerna hade lokala medbestämmandeavtal för vissaav
förvaltningar. Enligt avtalen skulle det finnas central MBL-gruppen som
behandlade övergripande frågor. intresseAv i sammanhanget detär att
inom kommunens verksamhet fanns koncern, uppbyggd enligt prietten
vaträttsligt och frågor rörandemönster, koncernenäven kunde iatt tas upp
den centrala MBL-gruppen.

Tidigare har det den besökta statliganämnts myndigheten haratt en orga
nisationsstruktur möjligen kan föra tanken till hur privat koncern ärsom en
organiserad. Här kan tilläggas vid myndigheten hade medatt parterna ett
bestärnrnandeavtal. Från de anställdas sida ville likna detta just vid ettman
koncemavtal; det ansågs avtalet tillfredsställande och det möjatt attvar
liggjorde inflytande på alla beslutsnivåer. Arbetstagarföreträdama menade

det inte hade varit möjligt uppnå effektivt medbestämmandeatt att ett utan
sådant avtal.ett

14.5.3.4. Försäljning aktieinnehav i dotterbolagav

Sekretariatet har också särskilt frågat hur spörsmål försäljning aktieom av
innehav i dotterbolag hanteras på koncemnivå. Ofta har då bekräftats att
inflytandet på koncernnivå har de anställda i dotterbolagen möjliggett en
het få förhandla inför försäljningaräven detatt bolaget. Detta harav egna

arbetstagarrepresentantema uppfattats positiv effekt konav ettsom en av
ceminflytande. Det har dock inte i alla fall varit kutym förhandla påatt
koncernnivå i dessa frågor. Ofta har gällt koncemförhandling förutatt en

frågan berör minstsätter två enheter inom koncernen och försäljningatt en
enskilt dotterbolag har inte alltid uppfylla detett kravet.av ansetts

Här kan exempel på hur försäljning har hanterats.ettges en

Inledningsvis fick arbetstagarledarnötema i koncemstyrelsen information.
Därefter kallade koncemledningen särskilt utsedda MBL-mottagare från
det centrala samrådsorganet till MBL-information. När informationen läm-

inleddes förhandling. På koncernnivån förhandladenats iparterna sam-
rådsorganet strukturförändringen sådan, dåoch såg till konom som man

helhet. Frågor rörde försäljningens betydelse för decernen som som an-
ställda i dotterbolaget hölls dock utanför diskussionen på koncernnivå. I
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detilltänkta köparna ochbeträffande deförhandlingarnadelegeradesstället
till dotterbokunde få för arbetstagarnaförsäljningenkonsekvenser som

förhandla medbolagsnivå direktalltså påanställda ficklagsnivå. De repre
Ävenkoncernledningen. iellermoderbolagetsäljandefrån det ettsentanter

försäljningförhandlingar införpåexempelfall har det ettattgetts avannat
förhandlingsfösigbolagsnivå. Här sträcktetillhar delegeratsdotterbolag

alternativa köparefleratillremålet så långt att varsomavavse vemsom
lämpligaste.den

edinflytande nationsgränserna14.5.3.5. M över

alltså i huvudkoncerrmivå gällermedinflytande påVad sagts omsom nu
Som tidigare hari landet.koncernledningen finnsfallsak i de där antytts

ledningsorganen för-haft de högstakoncememade besöktadock några av
har medinflytandetEnligt arbetstagarnasutomlands.lagda representanter

i de fallen.tillfredsställandeinte fungerat

koncernfackligtfrågortagitsammanhangSekretariatet har i detta upp om
har det förts debattvissa koncernernationsgränsema. Isamarbete över en

EGpågår inom rörandediskussionsärskilt i ljuset dendetta, somavom
ofta börjatsidan harPå den fackligaEuropanivå.koncernnämnder man

kontak-inledasådana nämnderpå tillskapandetförbereda sig attgenomav
samrådsor-och byggai andra ländermed arbetstagarrepresentanterter upp

i detfinansierats koncernen,denna verksamhetnågot fall harI menavgan.
medel till förfogande. Koninte ställtfall bolagenövervägande antalet har

hållning,avvaktandeintar i allmänhetcemledningama även om manen
infly-inställd till någon formpositivtgånger förklarat sigmånga avvara

bestämmelserkoncernfackligt avtal medEuropanivå. Någottande om
besökta ialltså inte funnits vid de koncememakoncernnämndersådana har

landet.

de aktuella direktiveni positivtföreträdarna allmänhetDe fackliga ser
lagstiftning inteEftersom nationelldirektivförslagen ioch ärrmet. anses

arbetstagarsidankommit till stånd,då några avtal intetillräcklig och menar
farhågor dock kunnatVissa harEG-rättslig reglering välkommen.äratt en

fårdet inte blihar dåockså arbetstagarsidan. Manmärkas attmenat
fungerande in-detsådana koncemnämnderfråga ersättaatt genomom

nationell nivå. har dåpå Detsamrådssystemet inom koncememahemska

komplementEuropanivå måstekoncernnärrmderbetonats utgöra ettatt
ersättning för dessa.samrådssystemen och intetill de befintliga en
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Arbetsgivama har någon gång betonat det i koncemnämnd på Euroatt en
panivå lär kunna uppkomma motsättningar på den fackliga sidan, särskilt

det gäller fråga flytta produktion från land tillnär att ett ett annat.en om
Arbetstagarrepresentantema kommer i första hand till förhållandena iatt se
hemlandet någonoch tvåpartsförhandling kommer det knappast bliatt
fråga Att på detta koncemnämnder påsätt Europaargumentera motom.
nivå ihar allmänhet avvisats från fackligt håll. Enligt arbetstagarnas repre

förekommer sådant nationellt hänsynstagande hos företräsentanter även
darna för koncemledningen. I de företag där koncemfackligt samarbeteett

inlettsredan har däremot många gånger betonatöver gränserna deattman
fackliga kontakterna måste tid utvecklas, i fall riskerar kultuatt annatges
rella skillnaderoch andra försvåra samarbetet. I något fall har ävenatt en
arbetstagarföreträdare varit uppfattningen frågor produktioattav om var

skall förläggas inte lämpar sig för förhandlingar i koncernnärrmdernen av
tänkt slag, möjligen skulle inflytandet begränsas till information.att avse

14.53 .6. A vslutande synpunkter

Som avslutning kan arbetsgivarna i allmänhet ställt sig avvisandesägas att
till tanken på lagstiftning konceminflytande. Det har påpekats detatten om
egentligen handlar lagstiftad för de anställda kommarättatt attom ge en
till tals med företag på bryter systematiken iägaren sättett ett motav som
den svenska arbetsrätten. Man har oftast det rimligt med sådantansett ett
inflytande i någon form måste söka lösningarna viamenat att parternamen
avtal eller på något sätt.annat

På den fackliga sidan har det förekommit olika åsikter. Där det koncern

inflytandet fungerar väl har naturliga skäl integemensamma ansettman av
föreliggadet något behov lagstiftningsåtgärder. Så har det varit iav mer-

de besökta koncemema. Inom de koncerner där samrådssystemetparten av
fungerat har uppfattningen varit densämre Det förefaller dockmotsatta.
framför allt frågan europeiska koncernnärrmder tilldrar sig detvara om som

intresset; här ofta det angelägetstörsta med kompletterandeanser man reg
ler.

14.5.4. De fackliga förtroendemännens ställning

Enligt kollektivavtalen kan de fackliga förtroendemännen i allmänhet vara
verksamma bolagsgränsema, i fall såvittöver koncembolag påvart avser
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verkar vidare vanligt med klubb för helaDetort. ortensamma en somvara
omfattar alla koncembolag där.

Från arbetsgivarsidan sekretariatet fått såväl positiva negativahar som syn
vanligt förekommande förhållanden. har uppfattatspunkter dessa Det

inegativt förtroendemännen inte anställda dotterbolagetärattsom vars an-
ställda företräder. Någonhan eller hon gång har det positivt baraansetts att

klubb för eftersom detta förenklar förhandlingsproceduren. Dåha ortenen
finnsdet bara klubb kan det många gånger räcka med förhandla lo-atten

kalt gång för flera bolag.en

fackliga organisationsstrukturen ibland sig efterDen har koncer-anpassat
struktur så klubbar har uppstått i de nybildade dotterbosätt attnens nya

lagen samtidigt formeratarbetstagarsidan lokala företräsom en grupp av
dare i de koncemgemensamma samrådsorganen. Från arbetstagarhåll har

någon gång på arbetsgivarens begäran begränsat antaletsagts att man
klubbar.

De fackliga företrädarna i brist förtrohar allmänhet det ärmenat att atten
endemarmalagen inte tillåter förtroendemän koncemnivå. Man har alltså

här ofta efterlyst lagstiftningsåtgärder i någon form.

Anställningsskyddsfrågor14.5.5.

14.5.5.1. Inledning

Det har tydligt framgått just anställningsskyddsfrågoma från fackligtatt
håll uppfattas de centrala i samband med bolagiseringama. Detmestsom

sig klassiska och uppmärksammade frågor turordning, omplarör om om
cering återanställning.och Arbetstagarföreträdama befarar bolagiseatt en
ring låser de anställda i små turordningskretsar och det skyddatt mot upp-
sägning lång anstälhiingstid kan hos arbetsgivare försvagasstorsom ge en

splittrasverksamheten Arbetstagarsidan har i allmänhet, i fallnär vartupp.
övergångsvis, velat ha Detta har försökt lösa avtalsvägen.status quo. man
Sekretariatet har fått flera olikaexempel avtalslösningar.typer av

14.5.5.2. återanställningTurordning och

Ett avtal föreskrev det skulle finnas samordnat vidagerandeatt ett upp-
sägning på grund arbetsbrist inom koncernen. Eventuella förhandlingarav
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först behandlatsförrän fråganinom enskilt bolagfick inte inledas ett av
någotarbetsbrist viduppsägning på grundstyrelse. Vidmoderbolagets av

skulle turordningsreglemaarbetsställen påde bolagens ortsammaav nya
samtligarättsliga verkanoch medtillämpas på sätt som omsammasamma

respektivearbetsgivare påvarit anställda hosanställdabolagens samma
bolagsgränsema.turordningaralltså i praktiken överort; gemensamma

ortsvis inomåteranställning. Företrädesrätten gälldegällde vidSamma sak
såvitt det inte inkräktade påanställningen hade upphörtår efter detett att

Omplaceringsskyldigheten skulle gälla påenligt kollektivavtal.rättannans
sekretariatet fått exempel på avtalytterligare några fall harIsätt.samma

turordningar.gällt koncemgemensammasom

turordningar har alltid varit tidsbegränsade.De koncemgemensamma
sådana turordningsig osäkra på avtalIbland har parterna sagt omvara om

träffas rättslig verkan.verkligen kunnat med Upp-bolagsgränsemaöverar
anställningsskyddslagen tvingande på såhar då varitfattningen sättäratt

saklig grund för uppsägning ivisst bolag inte kanarbetsbrist i utgöraettatt
bli konsekvensen koncemgemenbolag, vilket kanannat ytterstett av en

fallen blundat för probleturordningslista. har dock i de angivnaMansam
i stället sig uppfatta avtaletArbetsgivarföreträdama har sagt ettmet. som

under tid då villkoret gällde.åtagande inte personal densägaatt upp

statliga arbetsplatsen har det problem detVid den besökta uppträtt närett
efter omorganisationen,turordningsreglema. Parterna har därvidgäller

på olika nivåer, varitvarigenom det uppstått flera myndigheter oense om
turordningen skall vid den enskilda myndighet vid vilförgränsen stanna

eller samtliga myndigheter i organisationen skallken anställd,är omman
utgöra gränsen.

bolagiseringar vidsamband med de besökta kommunerna utfärdal en av
politisk nivå återanställningsgaranti, tidsbegränsning, tilldes det utanen

följde tillgällde för den personal med de bolagen.kommunen som som nya
åtagande arbetsgivareninnebörden detta ochParterna oense om av mevar

det enligt sin lydelse sträckte sig alltför långt.nade att

lagstiftningsbehovgäller åsikter har arbetsgivarsidanNär det parternas om
på lagstiftning koncemturordning eller liknande. Enavvisat alla tankar om

ligt arbetsgivarna skulle sådana oftast föra för långt. Däremotarrangemang
enskilda divisionema skullehar ibland redan de kunna be-menat attman

enheter i turordningshänseende och några möjlighetertraktas attsom egna
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till turordningar divisionsgränsema, eller föröver gränsergemensamma
andra självständiga enheter, inte skulle finnas kvar.

På arbetstagarsidan har det förekommit olika uppfattningar. Många gånger
ihar likhet med arbetsgivarna koncemgemensammamenat attman tur-

ordningar skulle få alltför långt gående konsekvenser; arbetstagarna i ett
visst självständigt bolag skulle inte komma anställda iatt acceptera att ett

bolag slog dem i turordningshänseende. Detta har dockannat ut ansetts
gälla bara det finns reell skillnad mellan bolagen. Enom en gemensam
turordning skulle däremot framstå rimlig för de anställda bolagi-som om
seringen en pappersprodukt, där arbetstagarnaär efter bolagiseringenren
fortsätter arbeta tidigare några märkbara förändringar.att utan yttresom
Någon gång har arbetstagarföreträdama gjort gällande lagen bordeatt ge
de fackliga organisationerna möjligheter begära turordatt gemensamma
ningar bolagsgränsema för koncembolag påöver Enligt arbets-ort.samma
tagarsidan skulle sådan regel i fall undanröja eventuella misstankarvarten
hos de anställda bolagiseringar genomförs i det primära syftetattom att
minska turordningskretsama och göra sig med personal.av

I 4 Omplacering
.

När det inte har träffats avtal turordning har ändå för-om gemensam man
sökt tillgodose de anställdas önskemål andra En vik-genom arrangemang.
tig fråga har varit arbetsgivaren gjort utfästelser koncemövergriatt ettom
pande det gäller omplaceringsynsätt när personal mellan olika bolag iav
koncernen. Inom samtliga koncerner har det antingen funnits kollektivavtal

berör detta förhållande eller i fall vedertagen arbetsgivarpolicyvartsom en
talar sådant koncemövergripande det gäller den frâett synsätt närsom om
De anställda har ofta positivt arbetsgivarens attityd i dessasettgan. av-

seenden. Vissa negativa synpunkter har dock förts fram.

Arbetstagarföreträdama har lågkonjunkturden rått vid detmenat att som
tillfälle då arbetsplatsbesöken genomfördes medfört minskad benägen-en
het hos självständigade dotterbolagen övertalig personal frånatt ta emot
andra bolag. skrivningarDe tillräckliga kvalifikationer i allmänhetom som
gällt grundkrav för omplacering har och glidit till bliöversom attmer mer
bäst kvalifikationer. Dotterbolagen alltså inte alltid bereddaär bära deatt
kostnader omplacering kan innebära i fråga upplämingstid isom en om en

befattning Om det gäller omplacering på grund samarbets-etc.ny en av
svårigheter eller andra personliga skäl har det varit svårare få dotter-än att
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personal.bolagen sådan Ibland har överenskommelsemaatt ta emot över
huvud inte personal skall placeras på sådanataget avsett grunder.som om

Från fackligt håll har det ibland invänts kontrollen träffade avtalatt attav
eller fastlagd policy verkligen följs har varit för dålig. Det enligt arbets-är

ofta svårt kontrolleratagarrepresentantema hur de enskilda dotterbolaatt
sköter frågorna omplacering och hur personal rekryteras.gen om

Arbetsgivarföreträdare har framfört positiva synpunkter det gäller detnär
koncemövergripande Det har då påpekatssynsättet. det blivit lättareatt att
låna personal mellan de olika bolagen. Samtidigtut har ibland funnitman
det negativt avtalens centralistiska karaktär begränsatatt de enskilda bo-
lagens suveränitet.

Vid de besökta kommunerna hade tecknat trygghetsavtal.en av parterna ett
Detta öppnade vid övertalighet möjlighet till omplaceringar mellan olika
förvaltningar och med stödäven, särskilda överenskommelser, mellanav
förvaltningar och bolag inom den koncern fanns i kommunen. Enligtsom
dessa överenskommelser fick den omplacerade ta sigmed sin anställ
ningstid.

14.5.6. Styrelserepresentation

Styrelserepresentationen påverkas bolagisering. Det blir frågaav en om
antal styrelser tidigare.större Arbetstagarnaett än har ibland invänt bo-att

lagen kan bli så små det inte föreligger någon tillatt representation.rätt
Detta den endaär negativa synpunkt har förts fram. Arbetstagarsidansom
har dock också positiva effekter bolagisering. Härigenomnoterat kanav en
det exempelvis skapas möjligheter för arbetstagarna få sitta med i led-att
ningsorgan på flera nivåer. Naturligt har det angelägetansetts rättennog att
till styrelserepresentation i moderbolagets styrelse finns kvar. Arbetsgivar-

har inte anfört några negativa synpunkter. Inställningen har i allmänhetna
varit positiv till de anställdas medverkan i de olika styrelserna.

Vid kommun fick de anställda i samband med bolagiseringamaen plats ita
flera olika styrelser. Detta upplevdes positiv effekt. Enligt arbetstasom en
garsidan blev inblicken i verksamheten därigenom bättre vad den varitän i
gamla förvaltningsstrukturen.
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kansida ochanställdasfrån deuppmärksammasproblem tasEtt somsom
i andrabeslutenOfta fattas änföljande.sammanhangi detta är organupp

deuppfattningenföruttryckiblandArbetstagarsidan har attlegala.de gett
andra icke le-ochkoncernledningenrepresenterade ianställda borde vara

förekommit vid deinte harepresentationNågon sådangala synesorgan.
koncemema.besökta

vidArbetsplatsbesök14.6.
i TysklandVolkswagenkoncernen

inom landetarbetsplatsbesökenredovisadeföregående avsnittideUtöver
huvudVolkswagen-koncemenstillföretagitocksåsekretariatethar resaen

arbetsmark-träffadekoncerndennaTyskland. InomWolfsburg,ikontor
europeiskaavtal för hela denkoncemfackligtår 1992nadspartema ett

informationsärskilt fåmed besöketSyftet närmareverksamheten. attvar
nations-samarbetekoncemfackligtavtalet övergällandedet där omom

gränserna.

i koncernen.moderbolagWolfsburgiAG VAG med ärVolkswagen säte
anläggningarvidverksamhetdriverholdingbolagVAG inteär utanett sex

iblandaktiernamajoritetenVAGVästtyskland. Därutöveri f.d. äger av
Östtyskland, Audif.d.GmbHSachsenVolkswagenensamägare i bl.a.

BolagetSEAT S.A.Bratislava,VolkswagenBruxelles,AG, Volkswagen
und-hadebesöketSKODA. Vidaktier i bl.a.vidare attäger uppgavs man

anställskälet dedetholdingbolag bl.a.konstruktionen medvikit attett av
avvisande.ställt sigda har

följandekanverksamhetentyska sägas.gäller denNär det

i de tyskai VAGenligt lag såvälStyrelserepresentation förekommer som
ledningsorganenutanförMedbestämmande utövasdotterbolagen. genom

på olikaförekommaarbetsrådkanEnligt lagenBetriebsrat.arbetsråd tre

nivåer:
driftsstället,enskildalokalt på detl

ochpersonen,juridiskadenför hela företaget2 gemensamt
för hela koncernen.3 gemensamt

arbetsrådalltsåVästtyskland finns detanläggning i f.d.respektiveFör ett
69 medWolfsburg har dettaianläggningenVid dennivå l. stora organ
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lemmar väljs arbetstagarna fjärde år. Separata val hålls förvartsom av yr-
kesarbetar- och tjänstemarmarepresentanter. Eftersom antalet anställda vid
anläggningen uppgår till 60 000 kan självfallet inte alla frågor behandlasca
i den församlingen. Under samrådsorganet finns därför åttastora olika

med företrädare för olika sakområden uppsägnings-grupper som ansvarar
frågor, arbetsmiljöfrågor etc.. Vidare finns det olika kommissioner och
kommittéer anknutna till arbetsrådet.

VAG har därefter allmänt arbetsråd nivå 2. Detta omfattar samtligaett
anläggningar i f.d. Västtyskland Volkswagen Finance. Rådet harsex samt

24 medlemmar. På denna nivå skall endast frågor ärtaman upp som av
övergripande betydelse för samtliga anläggningar.sex

VAG:s allmärma arbetsråd, Audi AG:s allmänna arbetsråd och övriga
verksamheters allmänna arbetsråd bildar tillsammans tre enheter ett
koncemarbetsråd nivå 3. Det består 23 medlemmar kommerav som
från respektive allmänna arbetsråd. På denna nivå skall endast koncern
övergripande frågor behandlas. Det kan sigröra om

strategifrågor
marknadsföringsfrågor
frågor arbetsfördelning mellan Volkswagen och Audiom
strukturfrågor flyttning produktion etc..av

År 1990 startades det inom koncernen försöksverksamhet med arbetsråden
på Europanivå. I dessa kom det ingå från koncer-att representanterorgan

enheter inom Europa. Resultatet försöksverksamheten positivtnens av var
och i februari 1992 tecknades avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagar-ett
sidan europeiskt koncemarbetsråd. På arbetsgivarsidan uppträderettom
moderbolaget och samtliga europeiska dotterbolag Dettaparter.som ar-
betsråd består koncembolagenÅz17 medlemmar Närav representerarsom
det gäller de tyska verksamheterna kommer från det högs-representantema

nationella koncemarbetsråd fördelat mellan VAGta och Audi. Represen
från andra länder har liknande bakgrund,tantema de nationellaävenen om

inflytandesystemen avviker från varandra.

82 Åtta från VAG, två Audi, fem SEAT och två Volkswagen Bruxelles. SKODA och
Volkswagen Bratislava har observatörsplats vid sammanträdena.

-

-

-

-

-
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verkställande utskott.finnskoncemarbetsrådeteuropeiskaUnder det ett
generalpresident,bestårmedlemmarna ochväljs de 17Det enenavav

respektive land.föroch minstsekreterare representanten

koncemarbetsrådet skalleuropeiskaFöretagsledningen och det samman
omfattas för-frågor skallföljandegång året. Bl.a.träffa minst aven om

informationsskyldigheten:handlings- och

generell betydelseanställningsfrågor av
organisationsfrågor
produktivitet
budget
arbetsmiljöfrågor

produktionsteknikny
arbetsorganisationny

tid informeraskoncemarbetsrådet skall också i godeuropeiskaDet om
för rådet betalasproduktion. Kostnadenförflyttninggränsöverskridande av

bolag, moder eller dot-betalas dock detmoderbolaget. Reskosmader avav
anställd vid.ärrepresentantenter, som

erfarenhemed menadesammanträffadesekretariatetDe attrepresentanter
koncemarbetsrådet mycketsamarbetet inom det europeiskaterna varav

produktions-svåra frågorframöver stod dockPå dagordningengoda. om
eventuellt personal.produktion ochflyttaminskning, sägaattatt uppom

positivhadepåskulle kommaSamarbetet sättasatt man enprov, men
grundsyn.

given in-ansågsinflytandet i koncemarbetsrådennackdel medEn attvara
viss erfarenhetsyften. Man hadei otillbörligaformation kunde användas

bli svårare hanteraproblematik kundemenade dennadet och attattav
Även fördelarna med in-nivå. ansågs dockEuropanivå global häreller ett

nackdelama.koncemnämndenflytande änväga tyngregenom

-

-

-

-

-
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15. Främjandelagen

15.1. Inledning

Främjandelagen innehåller dels regler varsel i sambandrör med drifts-som
inskränkningar, dels bestämmelser åtgärder för främja anställningattom

äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.av Det
finns också regel länsarbetsnänmden möjlighet inskränkaen som ger att en
arbetsgivares träffa avtalrätt tidsbegränsad anställning.att om

I det första delbetänkandet behandlades varselreglema i främjandelagen i
Ävenkorthet.1 regeln arbetsgivaren alltid måste underrättaatt länsar-om

betsnänmden innan han arbetstagaresäger äldreär 57 ochänupp en som
halvt år 7a § betänkandetberördes i detett I det andra delbetänkandet

behandlades varselreglema ingående.3något Där föreslogs bak-mera mot
grund EG-direktiv uppsägningarkollektivaett vissa ändringarav om av
varselreglema i främjandelagen. I det följande behandlas varselreglema i
främjandelagen sådana de gäller i dag. De föreslagna ändringarna, harsom
kommenterats i det andra delbetänkandet, till delen detaljerstörstaavser
och inte lagstiftningens grunder.

I det följande behandlas varselreglema.5först Därefter reglernatas om an-
ställningsfrämjande upp.6åtgärder Regeln inskränkningar i rättenom att
avtala tidsbegränsade anställningar behandlas i avsnitt7,särskiltom följtett

avsnitt Sveriges åtaganden3.internationellaett Kommitténav harom

Se 550 i det första delbetänkandet.s.
Se 507 i det första delbetänkandet.s.
Se avsnitt 4.3.3. och 4.4.4. i det andra delbetänkandet.
Direktiv 75 129EEG med ändringar enligt direktivet 9256EEG.
Avsnitt 15.2.
Avsnitt 15.3.
Avsnitt 15.4.
Avsnitt 15.5.
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främjandelagenireglernatillämpningenpraktiskaden genomundersökt av
ResultatenArbetsmarknadsstyrelsen.ochlänsarbetsnänmdematillenkäten

snitt.9avslutandeiredovisasenkäten ett avav

Varselreglerna15.2.

Inledning15.2.1.

återfinnsdriftsinskränkningvidlänsarbetsnärrmdentillvarselReglerna om
be-fem arbetstagareminsti regelinträderVarselskyldighet1-6 §§.i om

två tillfrånvarierarVarseltidema§.driftsinskränkning l sexrörs enav
3 §.månadalltidställettiden ipennitteringinför§; är2månader en

föranharomständigheterdeförutsekunnatharintearbetsgivarenOm som
alternativ§. Som4får varslet lämnas ettdriftsinskränkningen,lett senare

arbetsgivarenmöjlighet förförutsättningarvissaunderfinnsvarseltill en
medbestäm-enligtförhandlingarlänsarbetsnämndenunderrätta attomatt

§.driftsinskränkning 6 Etteventuellpåkallatsharmandelagen var-om en
Om5 §.uppgifterbestämdavissainnehållaskallunderrättelseellersel en

varsla,underlåteroaktsamhetelleruppsåtligen attarbetsgivare av groven
Oriktiga§.17varselavgift tillbetalaskyldigbli statenhankan att en

oaktsam-uppsåtligen ellerlämnatsharvarsel,iuppgifter grovavett som
19 §.fängelseellertill böterledakanhet,

lagstiftningentillBakgrunden15.2.2.

anställningsskydds-1974 årsmedsamtidigtkraftträdde iFrämjandelagen
stödmedtillämpatsdessförinnanVarselregler hade1974.juliden 1 avlag

ocharbetsmarknadenpåmellanvarselöverenskommelserfrivilliga parterna

ArbetsmarknadsstyrelsenJo arbets-privataför denöverenskommelseDen
förbildautarbetades fick mönsterlagförslagetgällde dåmarknaden som

varsellämnaförslaget. skulle företagenöverenskommelsenEnligt om
femminstuppsägningmedfördedriftsinskränkningarsådana ar-avsom

9 15.6.Avsnitt
10 ff.2151973:7souSe s.
11 205.1973:129Se s.prop.

-
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betstagare. Varseltidens längd varierade mellan två och fyra månader. Mot
myndigheter.svarande regler gällde för statliga

I motiven till främjandelagen framhöll departementschefen den viktiatt
uppgiften för arbetsmarknadspolitiken på olika försökagaste sättatt attvar

undanröja eller mildra de negativa effekter driftsinskränkningaratt som
kan ha för de anställda. Ett medel för fullgöra denna uppgift ansågsatt vara
regler varsel till arbetsmarknadsmyndighetema. Härigenom skulleom
myndigheterna få visst rådrum för hjälpa friställda arbetstagare tillatt nya

Åmanskaarbeten.lämpliga Den utredningen, lade fram förslaget tillsom
främjandelag, hade också pekat det statistiska underlag varselatt som

till Arbetsmarknadsstyrelsen utgjorde viktigt instrumentrapporterna ettvar
för stort.kunna bedöma läget på arbetsmarknaden iatt

Det ansågs inte självklart de frivilliga varselöverenskommelsema skulleatt
lagstiftning,ersättas stannade likväl för bedömningen lag-av men attman

stiftningsåtgärder påkallade. Ett skäl för lagstiftning fördes framvar som
Åmanskaden utredningen varselregler borde omfatta hela arbets-attav var

marknaden, vilket inte fallet med bestämmelser i varselöverenskom-var
melser.15

År 1982 i samband med den anställningsskyddslagen trädde iatt nya
kraft gjordes det mindre justering varselreglema innebären attav som
arbetsgivaren i stället för varsel kan underrätta medbestärnrnandeattom

§.15förhandling har påkallats 6 I övrigt har inte några ändringar gjorts i
själva varselreglema.

l5.2.3. Aktuella förslag till ändringar

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande Ett samhälle för alla SOU
1992:52 funnit främjandelagens varselregler bör kunna föras tillatt över

12 Se cirkulär 1969:706 anmälan personalinskränkning och personalanom av
tagning m.m.

13 Se 1973:129 205.prop. s.
14 Se sou 1973:7 251.s.
15 Se sou 1973:7 5.251.
16 Se 19818271 160prop. s.

-

-

-
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anställningsskyddslagen. utfalletremissbehandlats ochFörslaget har

remissammanställninglgpubliceradifinns redovisat en

föreslagits vissa ändringarhar det,delbetänkandetandraI det närrmts,som
hänvisas tillförslagen får härfråga innebördenvarselreglema. I avomav

beredsremissbehandlats, och förslagenbetänkandet. Betänkandet hardet

Arbetsmarknadsdepartementet.inomför närvarande

Varselskyldigheten15.2.4.

offentliga arbetsgivare.för såväl privataVarselreglema gäller som

driftsinskränkning berörgenomföraarbetsgivareEn att somavser ensom
drifts-länsarbetsnärrmden i det län därskall varslaminst fem arbetstagare
meddriftsinskränkning kangällerinskränkningen genomförs. Detta som

med tidsbegränsadepermittering eller arbetstagareuppsägning,föra att an-
driftsinskränkningenOmfår fortsatt anställning.ställningar inte utgör ett

någon varselfinns det dock intearbetsgivarens verksamhet,led inormalt
§.skyldighet. 1

heltfall då arbetsgivarebåde sådanadriftsinskränkningMed av-enavses
övriga fall personalned driften ochverksamhet och läggervecklar sin av

Ävenarbetsbrist.19 arbetsgidet falletinskränkningar grund att enav
överlåta densin verksamhethela eller delavvecklar attgenomen avvare

den berördadärförarbetsgivare ochtill någon sägaattavser uppannan
omfattas reglernaarbetsbrist verkar i dagpå grundpersonalen omavav

varselskyldighet. driftsinskränkninghuruvidafår osäkertDet enanses
uppsägning eller perrnittegenomföras sätt änannat genomsom avses

anställningar inte fårtidsbegränsadearbetstagare medring eller attgenom
perrnittering förfrivilliga avgångar elleranställningfortsatt t.ex. genom --

skallsådana alternativa avgångarvarselskyldighet och huruvidamed sig
driftsinminst fem arbetstagare berörsmed bedömerräknas när avomman

17 1992:52 319.Se sou s.
18 1993:95.Ds
19 1973: 129 289.Se s.prop.
20 EG-direktivet 77187EEG företags-torde införandedetta hänseendeI ett omav

direktiv delbetänkanläge, detta i det andraöverlåtelser innebära ett annat se om
det.

-

-

-
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skränkningen. Om arbetsgivaren bara vill flytta sin verksamhet till en
finns det inte någon varselskyldighet,ort,annan flyttningenäven kan fåom

konsekvenser för arbetsmarknadsläget eller leda till sådana svårigheter för
de anställda anställning.dessa slutar sinatt

En arbetsgivare genomföra driftsinskränkningattsom avser berören som
driftsenheter23 flerai län, skall varsla länsarbetsnämnden i varje län. För
det fallet driftsinskränkningen beröratt sådana arbetstagare inte ärsom
fast knutna till något särskilt driftsställe bör varsel länmas till länsarbets-
nämnden i det län administreras.där arbetet Var företaget kan haanses
sitt betydelse.saknar däremotsäte

Bedömningen driftsinskränkningdet frågaär ärav berörom om en som
minst fem arbetstagare skall ske för varje län för sig. Om arbetsgivareen

genomföra driftsinskränknixigatt inverkaravser på arbetsstyrkanen isom
flera län i varje län berör färre fem arbetstagare,änmen finnssom det
alltså inte någon varselskyldighet, även sammanlagt minst fem arbets-om

berörs driftsinskränkningen.tagare Inte heller arbetsgivare,av är en som
driver verksamheterzö,olika fristående skyldig länma varsel hanatt om av-

samtidigt genomföra driftsinskränkningar,attser och berörandevar en
färre fem arbetstagare,än vid flera dessa verksamheter, driftsinav trots att
skränkningen sammanlagt berör arbetstagare.minst så många

Innebörden det sist nämnda uttalandet, har hämtats frånav lagförarbesom
har berörts i rättsfall fråntena, Högsta domstolen.ett I det rättsfallet NJA

1985 3 uttalade domstolen övervägande skäls. talar föratt fö-näratt ett
har decentraliseradretag organisation med väsentligen självständigaen

underavdelningar, bedriver i huvudsak slag verksamhet,som samma ettav
varsel skall lämnas förgemensamt samtliga berörda avdelningar inom

län.samma

21 I detta hänseende har det i det andra delbetänkandet föreslagits viss ändring,en se126 och 162.s.
22 se 1973: 129 209.prop. s.
23 Med driftsenhet torde också i detta sammanhang i princip sådan delavses en avföretag belägenär inomett och byggnad ellersom inom ochen samma ett sammainhägnade område, dvs. fabrik, butik, 1973:129restaurang 260.osv., se prop. s.24 Jämför AD 1988 32.nr
25 se 1973; 129 289.prop. s.
26 Jämför begreppet verksamhet 1973:129om 263 och 265 och NJA 1985prop. s. s.3 nedan.strax
27 se 1973:129 290.prop. s.

-
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minstberördriftsinskränkningochfråga sommåsteDet sammaom envara
endadennabetydelsesigföri ochsaknardetMen omarbetstagare.fem

femfärreberör änochigenomförsdriftsinskränkning etapper envarsom
alltsåfinns detneddragningÄven etappvisfalli detta var-arbetstagare. av

ibland kanpraktikenidetpåpekasförarbetena varaIselskyldighet. att
driftsingenomfördetappvisendasigdet rörsvårt avgöra om enatt om

driftsinskränkningan23friståendefleraellerskränkning om

uppsägningsåvälsigmedförakandriftsinskränkningochOm sammaen
anställning intetidsbegränsadmedarbetstagareochpermittering attsom

arbetstagareberördasamtligasåtorde detanställning, attfortsattfår vara
berördriftsinskränkningenbedömerskall räknas när ommansamman

i län.arbetstagarefemminst ett

verksam-arbetsgivarenslednormalt idriftsinskränkningen utgörNär ett
fem arbetstagareflerbetydligt änlämnas,intevarselbehöverhet, ens om

driftsinskränkningarsådanatalas detförarbetena somIberörs.skulle om
alltså inteochverksamhetarbetsgivarensförnaturliga somkan varaanses

på fallexempelSomarbetstagarna.föröverraskningnågonkommer som
undantagsbestärmnelsen nämnsmedavsessom

bringasarbetsuppgiftertillfälliga attheltförtillsvidareanställninga att en
tagit slut,arbetsuppgifter hardessaupphöra när

regelbundetarbetstagarepermittering skerelleruppsägning somb avatt
ochtider,för kortareendastgångvarjearbeteerbjuds men

in-vinternsgrundske påmåsteperrnitteringarsäsongsmässiga avc att
träde.29

förtid,iupphöraanställningartidsbegränsade attfåvillarbetsgivarenOm
anställningtidsbegränsadtillämpliga. Men närvarselreglemabör envara

varselnågonintefinnsbörjan,frånvarithardet avsettupphör sätt som
Hardriftsinskränkning.någonfrågadå intedetskyldighet; omvaraanse

ocharbetsgivarenmellanförutsattelleröverenskommetvaritdäremotdet
beredasskallarbetstagarnaanställningartidsbegränsadmed attarbetstagare

därförerbjudasinteanställning attfortsattoch kananställning ar-fortsatt

delbetänkandet28 andraföreslås i dethänseende289 I detta1973:129Se s.prop. 126.sammanläggningsregel,slagsinförandetändringviss s.seettaven
29 föreslagitsdethardelbetänkandetandra attdet290 I1291973:Se s.prop. 162.126 ochavskaffas,skallundantagsbestämmelsedenna se s.

-
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betsgivaren måste inskränka eller lägga ned driften, det frågaär om en
finnas.3°driftsinskränkning där varselskyldighet kan

15.2.5. Varseltiden

15.2.5.1. Inledning

De föreskrivna varseltidema olika beroende på driftsinskränkningenär om
kan medföra uppsägning, perrnittering eller arbetstagare med tidsbeatt
gränsad anställning inte får fortsatt anställning.

15.2.5.2. Driftsinskränkning kan medföra uppsägningsom

Varsel sådan driftsinskränkning kan medföra uppsägning skallom en som
lärrmas viss tid före driftsinskränkningen. Om högst 25 arbetstagare berörs

uppsägning, skall varsel lämnas minst två månader före driftsinskränk-av
ningen. Berörs mellan 26 och 100 arbetstagare, tiden fyra månader, ochär

fler 100 arbetstagarenär berörsän uppsägning, skall varsel lämnasav
minst månader före driftsinskränkningen. 2 §.sex

Om och driftsinskränkning kan föra med sig såväl uppsägningen samma
perrnittering och arbetstagare med tidsbegränsad anställning inteattsom

får fortsatt anställning, skall de arbetstagare inte berörs uppsägningsom av
inte bestäms.31räknas med varseltidens längdnär Detta torde gälla även
beträffande arbetstagare på grund driftsinskränkning lämnar sinsom av an-
ställning frivillig avgångsätt, eller pensionering.annat t.ex. genom

Varseltiden skall räknas från den tidpunkt då driftsinskränkningen genom-
förs. Med detta enligt förarbetena den tidpunkt då arbete inte längreavses
kan beredas de uppsagda arbetstagarna och dessa därför får lämna företa

Det saknar därvid betydelse uppsägningstidema då har gåttget. tillom
ända. Slutar arbetstagarna vid olika tidpunkter, skall varseltiden räknas från
den tidpunkt då den första arbetstagare lämnar företaget. Mengruppen var-
seltidens längd bestäms i den situationen med hänsyn till hela antalet upp-

arbetstagare.sagda

30 Se 1973:129 290, 292 och 203 3 § andra stycket. Jämför 161 iprop. s. samt s.
det andra delbetänkandet.

31 Se 1973:129 291. l detta hänseende torde förslagen i det andra delbe-prop. s.
tänkandet inte innebära någon ändring.

32 Se 1973:129 291 och 206.prop. s.

-

-
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permitteringmedförakanDriftsinskränkning15.2.5.3. som

perrnittering skallmedföradriftsinskränkning kansådanVarsel somom en
st..månad 3 § 1i förväglämnas minst en

sådanamed sigkan föradriftsinskränkningarhärDet är somavsessom
delvis inskränksellerarbetet heltvarigenompermitteringsåtgärder utan att

gälla.33upphöranställningen att

driftsinskränk-tidpunkt dåfall från deni dettaVarseltiden räknas även
då perrnittidpunktdenperrnittering innebär dettaVidgenomförs.ningen

driftsinskränkningen berör-då för dekraft, dvs. arbetetträder iteringen av
inskränks.34eller delvisheltarbetstagarnada

medarbetstagaremedförakanDriftsinskränkning.2.515 attsom.
får anställningfortsattanställningtidsbegränsad inte

eller visst arbete,viss tid, vissanställts förhar säsongOm arbetstagare som
anställning iberedas fortsattdriftsinskränkning inte kanpå grund sam-av

eller denanställningen upphörtidigare säsongenmed denband nyaatt
veckorminst idriftsinskränkningen lämnasvarselbörja, skallskall sexom

3 § 2 st..förväg

anställningtill fortsattorsakensådana fall därsikte påBestämmelsen atttar
Varselned driften.eller läggainskränkaarbetsgivaren måsteskerinte är att

eller förutsattöverenskommetdär detsådana falli fråga ibara ärkommer
fortsatthaskulleanställningenmellan ersattsatt an-parterna av enannars

varaktighetanställningsförhållandetspå grundställning eller där detta av
natur.35 Står det däremot redanligger i sakensi övrigtförhållandenaoch

där någonenstaka anställningfrågadet barafrån början klart äratt om en
varselskyldighet;någonintei fråga, finns detkommafortsättning inte kan

driftsinskränkning36fråga någondå intedet är om

33 1973:129 291.Se s.prop.
34 1973:129 291Se s.prop.
35 rörande det falleti avsnitt 7.2.3.rättsfall har anmärktsJämför de att en ar-som

arbetstagare.betsgivare återanställavägrar att
36 jämför 252290 och 2081973:129 292,Se samt s.s.prop.

-



SOU 1994: 141 rämjandelagen 489F

Såvitt framgår lagtexten omfattas inte falletdet arbetstagare,attav en som
har anställts på på grund driftsinskränkning inte kan beredas fortprov, av

tillsvidareanställning.satt

anställningFortsatt skall inte kunna erbjudas i samband med den tidi-att
anställningen upphör eller den skall börja. Enligt förar-säsongengare nya

betena knöt här till vad gällde enligt 1974 års anställnings-man an som
skyddslag underrättelse till tidsbegränsatden anställde arbetstagareom

anställning.inte får fortsatt § i 1974 års anställningsskyddslagI 15som
talades det underrättelse skall lämnas arbetstagaren inte erbjudsattom om
anställning i samband med eller i anslutning till den tidigarenära att an-

börja.33ställningen upphör eller den skall Det kan härsäsongennya an-
märkas underrättelse enligt 1982 års anställningsskyddslag alltid skallatt
lämnas arbetstagaren inte får fortsatt anställning tidsbenärom en arman
gränsad anställning säsongsanställning upphör; reglerna beträffandeän sä
songsanställning däremot sakligt oförändrade det i lag-är ävensett om nu

talas arbetstagaren inte får fortsatt säsongsanställning vidtexten attom
början.39den säsongensnya

15.2.5.5. Förkortning varseltiden vid oförutsedda händelserav

Om arbetsgivaren inte har kunnat förutse de omständigheter driftsinsom
skränkningen beror på tillräckligt lång tid i förväg, skall varsel i stället

lämnas så det kan ske 4 §. regelDenna gäller driftsinsnart oavsett om
skränkningen kan föra med sig uppsägning, pennittering eller arbetstaatt

med tidsbegränsade anställningar inte får fortsatt anställning.gare

37 Se 1973:129 292.prop. s.
38 Se nanm 1973:129 253.prop. s.
39 Se 198182:71 130prop. s.
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Bestämmelsen sikte på sådana omständigheter har legat utanförtar som ar-
betsgivarens kontroll och därför inte har varit kända eller för-kunnatsom

arbetsgivaren. force majeure-situatioDet talas i förarbetenautses av om
och exempel sådana fallsomner, som avses anges

börjar eller slutar tidigare har be-a kunnatsäsongen änatt senare som
räknas,

underleverantörb helt plötsligt eller blir beställningar,oväntatatt utanen
råvarutillförsel uteblir olika anledningar,c att av

kundorder hastigtd armulleras,att en
det plötsligt införs importrestriktioner i varigenome land, möjligatt ett

för företag tillheterna svenskt detta land minskas ellerett exporteraatt
hindras, och

ned.4Of fabrik brinneratt en

Också falletdet arbetsgivaren går i konkurs och det beslutas verk-att att
samheten inte skall fortsätta situationsådan då undantagsregeln kanär en
användasfll

Varsel skall i sådana såhär undantagsfall länmas det kan ske. Avsnart
iblandförarbetena framgår situationen torde kunna sådan någonatt attvara

varseltid huvud inte kan iakttas. Som exempel det falletöver taget attanges
ned.42fabrik brinneren

innehållal5.2.6. Vilka uppgifter skall varselett

Varslet skall skriftligt 1 § st.. skriftliga varslet skall innehållal Detvara
uppgift om
a orsaken till driftsinskränkningen,
b driftsinskränkningen, dvs. huruvida den kan leda till uppsägarten av

ning, till perrnittering eller tidsbegränsadetill anställningar inte för-att
nyas43,

c den tidpunkt då driftsinskränkningen avsedd genomföras, ochär att
st..44d antalet berörda arbetstagare, fördelade på yrkesgrupper 5 § l

40 se 1973:129 292 jämföroch 271.prop. s. s.
41 Se 1973:129 305.prop. s.
42 se 1973:129 292.prop. s.
43 Se 1973:129 293.prop. s.
44 1det andra delbetänkandet har föreslagits vissa,det justeringar vilkasmärre av

uppgifter varsel skall innehålla.ettsom

-

-
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uppgiftersamtligafullgjord krävsvarselskyldigheten skallFör attatt anses
giftvarselavså inte skett kanvarseltiden. Harskriftligen inomlämnatshar

fråga.45ikomma

oriktigoaktsamhet lämnaruppsåtligen ellervarseliDen ett enav grovsom
betydelse45, ieller fängelsetill böterkan dömassaknaruppgift, vilken inte

§.47 sådant brott,väckas föråtal skall19 allmäntår Förhögst ettattett
22 §, och styrelArbetsmarknadsstyrelsenmedgivandekrävs det ett av

§48.25besvärregeringenöverklagas hosbeslut kan genomsens

uppgiftermedSkyldigheten varsletkomplettera15.2.7. att om
vilka berörsarbetstagare som

besked vilkavarseltiden lämnararbetsgivaren inominteDet krävs att om
besked kan idriftsinskränkningen. sådantEttberörsarbetstagare avsom

stadium, medbestämmandepåförränallmänhet inte lämnas närett senare
vilkaavtalsturordning avseendes.k.genomförda ochförhandlingar är en
skallfrarnförhandlad. Arbetsgivarenskallarbetstagare sägas äruppsom

vilka arbetstalänsarbetsnämndenske föremellertid så det kansnart uppge
Enligt lagtexten finns5 § 2 st..driftsinskränkningenberörs avgare som

skriftlig.49skallden uppgifteninte något kravdet att vara

vid vilkaarbetsgivaren vitekan föreläggaLänsarbetsnämnden att uppge
§ st.. Talandriftsinskränkningen 5 2berörsarbetstagare ut-omsom av

länsarbetsnärrmden ellerdomstolförs vid allmändömande vite avavav
skylväl har fullgjort23 §. Om arbetsgivarenArbetsmarknadsstyrelsen

uppgift vilka arbetstagaredärefter lämnarvarsla intedigheten att ommen
varselavgift.5° till länsar-Deninte drabbaskan hanberörs, somavsom

45 305. frågavarselavgift, Se isärskilt i fråga1973: 129 293 och,Se s.oms.prop.
15.2.9. nedan.varselavgift avsnittom

46 oriktiga uppgifter inte skall föranledabetydelselösa[h]eltI förarbetena sägs att
SOU 1973:7 286.1973:129 306, jämförpåföljd,någon s.s.se prop.

47 den oriktiga uppgiften,faktiskt har lämnattorde åvila denStraffansvaret mensom
arbetsgivaskett på föranstaltandeden oriktiga uppgiften harlämnandet avom av

bli ansvarig for denenligt straffrättsliga grundsatserdennetorde gängseävenren,
SOU 1973:7 286.uppgiften,oriktiga s.se

48 vilja verkställas förränarbetsgivarensfår intebeslut kan överklagasEtt motsom
1973:129 307.vunnit kraft,det har laga se prop. s.

49 viss komplettering uppgiftsskyldelbetänkandet har det föreslagitsandraI det av
skriftligen.och uppgifterna skall lämnasdigheten att

50 1973:129 293.Se s.prop.
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betsnämnden lämnar oriktiga uppgifter vilka arbetstagare berörsom som
dxiftsinskränkning kan inte för detta ådömas straff med stöd främ-av en av

jandelagen.

Det sagda innebär den arbetsgivare vill genomföra driftsinatt som en
skränkning i allmänhet måste kontakta länsarbetsnärnnden två gånger.
Först måste arbetsgivaren inom varseltiden lämna skriftligt varsel medett
allmänna uppgifter driftsinskränkningen och sedan så det kanom snart
ske, dvs. i allmänhet medbestämmandeförhandlingamanär slutförda ochär

eventuell avtalsturordning bestämd måste uppgift lämnasären om nam-
på de arbetstagare berörs driftsinskränkningen.nen som av

15.2.8. Underrättelse medbestämmandeförhandlingom som
alternativ till varsel

När arbetsgivare genomföra sådan förändring sinatt verk-en avser en av
samhet medför eller kan medföra driftsinskränkning hanärsom en som re
gel skyldig på initiativ påkalla medbestämmandeförhandlingatt eget enligt
medbestämmandelagen eller enligt motsvarande bestämmelser i medett
bestämrnandeavtal. Arbetsgivaren får huvudregel inte fatta beslut isom
den frågan förrän medbestämmandeförhandlingen slutförd.51 Omär ar-
betsgivaren innan förhandling påkallas lämnar varsel till länsarbets-ett
nämnden med detaljer tilltänkt driftsinskränkning, skulle dettaom en
kunna han hade föregripit förhandlingen och inte arbets-ses som om gett
tagarorganisationema det tillfälle till medinflytande reglerna i medbesom
stämmandelagen syftar till. För klart arbetsgivaregöra inte bryteratt att en

reglerna medbestämmandeförhandling i 11-14mot medbestäm-om
mandelagen bara han lämnar uppgifter till länsarbetsnämndenattgenom
har det såsom alternativ till varsel år 1982 införts möjlighet förett en ar-
betsgivaren underrätta länsarbetsnämnden beträffande medbestämmanatt
deförhandlingama.

Arbetsgivaren får i stället för varsla länsarbetsnänmden underrättaatt
nämnden han har påkallat eller påkalla medbestämmandeattom attavser
förhandling enligt §11 medbestämrnandelagen eller motsvarande bestäm-
melser i kollektivavtal sådan förändring sinett verksamhetom en av som

51 Se beträffande reglerna medbestämmandeförhandlingar avsnittom

-

-
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medför eller kan medföra driftsinskränkning. För arbetsgivaren skallatten
få förfara på detta i stället för varsla krävssätt att
a underrättelsen skriftlig,äratt
b underrättelsen lämnas vid den tidpunktatt varsel skullesenast ettsom

ha lämnats, och

c arbetsgivaren vid den tidpunktatt varsel skulle ha läm-senast ettsom
också lämnar sådana uppgifter varsel skullenats ha innehål-ettsom

lit52. 6 §.

Om arbetsgivaren inte förfar på precis det kvarstår skylsätt sagts,som nu
digheten varsla. Detta innebär arbetsgivarenatt kan drabbast.ex. att av var-
selavgift, han inte i tid lämnar samtliga derätt uppgifter varselom ettsom

innehållit.53skulle ha

Även arbetsgivaren väljer underrätta i stället för varsla, kvarstårattom att
skyldigheten så det kan ske lämna länsarbetsnämndenatt uppgiftsnart om
vilka driftsinskränkningen.54arbetstagare berörssom av

Den i underrättelse eller i uppgift i anslutning till sådansom en en en
underrättelse lämnar oriktiga uppgifter kan på och undersättsamma

förutsättningar i fråga varsel drabbas straffansvar.samma som om av

15.2.9. Varselavgift

En arbetsgivare 0aktsamhet55uppsåtligen eller låter bli påsom attav grov
föreskrivet å1äggas55varsla driftsinskränkningsätt kan betalaom en att en

52 Enligt lagtexten finns det i det fallet skriftlig underrättelse medbestäm-att en om
mandeförhandling lämnas inte något krav de uppgifter varsel skulleatt ettsom
ha innehållit skall lämnas skriftligen.

53 Se 198182:71 160.prop. s.
54 Se 198182:71 160.prop. s.
55 förarbetenaI den glömska lämnar varsel någonatt dag föranges som av ren sent

eller misstag försummar lämna någon föreskriven uppgift ofta tordesom av att
kunna gå fn från varselavgift, 1973: 129 305. Enligt Högsta domstolense prop. s.

detta uttalande intryck något mått oaktsamhetstörre inte krävs förger attav av att
oaktsamheten skall betraktas i lagens mening, uttalandet bör, enligtsom grov men
domstolen, inte uppfattas så varje försummelse ligger den nivåatt översom som
antyds däri är oaktsamhet, NJA 1985 Iatt rättsfallet NJAanse som grov se s.
1987 349 har domstolen uttalat det med hänsyn till varslets betydelse för des. att
anställda allmänt naturligtär ställa krav påstränga den försett att attsom svarar
varsel lämnas och såvitt framgår förarbetena, någon lindrigare bedömningatt, av

oaktsamhetsfrågan inte åsyftad beträffandeär konkursförvaltare. Fråganav om

-

-
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staten57. dåden tidunderlåtits underOm varsel hartillgiftsärskild varselav
arbetsgivarenVarselavgiften inteskalli konkurs,arbetsgivaren utgesär av

konkursförvaltarenkonkursboet, dvs.företräderden per-utan avsomav
§ st.sonligen. 17 1

sådan avgiftsanktionvarselavgift valdestillAnledningen attatt var ensom
såfysiskarbetsgivareinte bara ävenkan åläggas är utanpersonensomen

aktiebolag. det fal-Förjuridiskaarbetsgivaredana är t.ex.personer,som
alltid fysiskdockkonkurs detgått iarbetsgivaren harlet är personatt en

varselavgift.59 Härkan drabbaskonkursboetföreträderden avsomsom
år 1986ändringar i brottsbalkenefterjuridiskatilläggaskan att personer

verksarnheten.6ibegåtts brottharföretagsbot detåläggaskan ettom

varsel har för-påbörjad veckaför varjefastställasVarselavgiften skall som
föroch högst 500 krlägst 100tillAvgiften skall bestämmassummats. var-

2 avgif17 § st. Närdriftsinskränkningen.berörsarbetstagare avsom
till bl.a.hänsynangivna intervallet, kandetinombestäms ta ar-ten man

också beaktaskansituation, och detekonomiskabetsgivarens t.ex. om ar-
tid.51ivarslahar försummattidigare rättbetsgivaren att

till lägre be-bestämmasVarselavgiftensärskilda skäl, kanfinnsOm det ett
Även varselavgift kanbefrielse frånfullständiglopp vadän sagts.som nu

i frågajämkning kommakan§ 3 st. Enligt förarbetenai fråga. 17komma
tid harföreskrivenvisserligen inomarbetsgivarebeträffandebl.a. somen

genomföra driftsinsin avsiktlänsarbetsnärnndenunderrättat att enom
uppgifter varsletlämna deunderlåter i tidskränkning rättatt sommen som

innehållaskall

enligt förar-varseltid kaniakttakonkursförvaltareSkyldigheten för atten
konkurslagen.enligtåliggandenkonflikt med förvaltarensikommabetena

främjaåtgärder förvidtaskyldighetsyftar då förvaltarensMan attatt en

bedömas efteroaktsamt skalluppsåtligen ellerförfaritarbetsgivaren har grovt
1985lämnades, NJAtidpunkt då varselförhållandena vid den se s.

56 åläggas i lagtexten.kan349 angående uttrycket1987Se NJA s.
57 Även varselavgift,betalatillmyndighet åläggasstatlig kan statenatt- seen

1973:129 305s.prop.
58 349.305 och 19871973:129 NJASe s. s.prop.
59 305.1973:129 211 ochse s.prop.
60 brottsbalken.Se 36 kap. §7
61 305.1973: 129Se s.prop.
62 1973:129 305.Se s.prop.
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förmånlig och snabb utredning boet. Om förvaltaren har brutit motav var-
selskyldigheten, kan enligt uttalanden den utredning föregick lag-av som

tillämpas.53stiftningen järnkningsregeln komma att

rättsfalletI NJA 1987 349 hade konkursförvaltare kommit i dröjsmåls. en
med varsla. Högsta domstolen uttalade det med hänsyn till varsletsatt att
betydelse för de anställda naturligt ställa krav på densträngaattvar som

för varsel lämnas, i detta fall förvaltaren. åliggandenDeatt ettsvarar som
förvaltaren har enligt konkurslagen ställda skyldigheten varsla kanmot att
enligt rättsfallet inte heller lindra bedömningen oaktsamhetsfrågan,av
vilket ledde till slutsatsen förvaltaren hade varit oaktsam.att grovt
Förvaltarens speciella situation beaktades i stället varselavgiftensnär
storlek bestämdes. anslutningI till denna fråga menade Högstasenare
domstolen reglerna i 17 § andra stycket beräkning varselavgiftatt om av
hade tillkommit främst med tanke på varselavgiften åvilar självaatt
företaget. Eftersom förvaltaren personligen skall betala varselavgiften, kan
dock dessa beräkningsgrunder leda till avgiften uppgår till oskäligtatt ett
högt belopp. Avgiften jämkades därför kraftigt. Slutsatsen attsynes vara
jämkningsregeln kan komma tillämpas förhållandevis ofta då det sigröratt

konkursförvaltare har kommit i dröjsmål.attom en

domstol.54Frågan utdömande varselavgift allmän Talanprövasom av av
åläggande varselavgift kan inte väckas någon Arbets-änom av av annan

marknadsstyrelsen. Sådan talan skall väckas inom år efter driftsinett
preskription.55skränkningen, talan förlorad 18 §.ärarmars

från15.2.l0. Undantag varselreglerna

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Arbetsmarknadssty-
relsen får föreskriva undantag från varselreglerna i l-6 §§ och meddela

§.65föreskrifter för tillämpningen dessa regler 25närmare av

Enligt vad departementschefen uttalade i förarbetena bör det för att ett
undantag skall förutsättas Arbetsmarknadsstyrelsen i stället träffargöras att

särskild överenskommelse med berörda andra bestämmelserparteren om
bättre för branschen. Skulle det visa sig dessa bestämmelserattsom passar

63 Se sou 1973:7 285.s.
64 Talan skall enligt förarbetena väckas stämningsansökan vid den domstolgenom

där arbetsgivaren har i tvistemål i allmänhet, 1973:129 306,att svara se prop. s.
där också andra bestämmelser rörande rättegången berörs.

65 Enligt förarbetena preslcriberas talan år har förflutit från det driftsinnär ett att
skränkningen har blivit helt genomförd, 1973:129 306.se prop. s.

66 Se bakgrunden till denna regel 1973:129 209, 212 och 307 I detom prop.
andra delbetänkandet har det föreslagits det skall införas vissa inskränkningar iatt
möjligheten föreskriva undantag och meddela tillämpningsföreskrifter,att se s.
126 och 169
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departementschefen, bli aktuellt åter lageninte följs, kan det, enligt göraatt
bransch.67tillämplig för denna

Arbetsmarknadsstyrelsen föreskrivit särskildabyggbranschens del harFör

regler.

kollektivavtal. LagstiftningenVarselreglema kan inte frångås ärgenom
alltså tvingande.

anställningsfrämjande15.3. Reglerna om

åtgärder

Inledning15.3.1.

åtgärder för främja anställningen äldre arbets-Bestämmelserna att avom
arbetsförmåga finns i 7-13 §§. Läns-med nedsattoch arbetstagaretagare

vissa uppgifterfår förelägga arbetsgivare lämnaarbetsnämnden röatten
antalet medarbetstagarnas ålder och arbetstagarerande arbetsstyrkan, t.ex.

arbetsförmåga §. Om arbetsgivare7nedsatt sägaatt upp en ar-en avser
kollektivavtaläldre 57 och halvt år med stödbetstagare är än ett ettavsom

anställningsskyddslagen,från turordningsreglema i 22 §med avvikelser

länsarbetsnämnden 7a §. En arbets-arbetsgivaren först underrättaskall
i frågoröverlägga med länsarbetsnärrmdengivare skyldig begäranär att

arbetsförhållanden för äldre arbetstagare och arbets-anställnings- ochom
arbetsförmåga 8 §. Länsarbetsnänmden kan sedanmed nedsatttagare

arbetsgivaren trilskas,arbetsgivaren vissa anvisningar 9 §. Ommeddela

förehänskjutas till Arbetsmarknadsstyrelsen, kankan ärendet ytterstsom
arbetsfönnedlingstvång 10-12 §§. Styrelsen kan dessutomskriva slagsett

initiativ överläggningar med arbetsmark-begäran eller på eget ta upp
meddela anvisningar förnadsorganisationema i bransch och sedanen

§.branschen 13

67 Se 1973:129 308.s.prop.

-

-
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15.3.2. Bakgrunden till lagstiftningen

sysselsättningslag53Genom 1971 års skapades lagregler syftade till attsom
bereda de äldre bättre anställningsmöjligheter. Reglerna byggde på tanken

arbetsmarknadsmyndighetema i samarbete med arbetsgivareatt och arbets-
marknadens skulle verka för arbetet tillanpassades den äldreparter att ar-
betskraftens förutsättningar och möjligheter skapades för nyanställningatt

arbetstagare.69för flera sådana I det praktiska livet hade samarbetet tidi-
bedrivits i form särskilda anpassningsgrupper under medver-gare av som

kan på arbetsmarknaden hade börjat inrättas vid företagparterna medav
minst 50 anställda.

ÅmanskaEnligt den utredningen hade äldre arbetstagare och arbetstagare
sysselsättningsproblem.7°med handikapp likartade Man framhöll bl.a. att

denna arbetskrafts möjligheter erhålla anställningar begränsadesatt nya av
den yrkesmässigt och geografiskt mindre rörligatt andra arbetstagaänvar
Sysselsättningslagens bestämmelser borde därför enligt utredningenre.

föras till föreslagnaden främjandelagenöver utvidgas till omfattasamt att
handikappade målgrupp.även som

Departementschefen godtog detta förslag. Särskilt viktigt det enligt de-var
partementschefen inkluderade de handikappadeäven i denatt man nu per-

på.71sonkrets reglerna siktetogsom

Bestämmelserna anställningsfrämjande åtgärder har, liksom varselom
reglerna, inte genomgått några förändringarstörre sedan de infördes.

15.3.3. förslagAktuella ändringartill

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande Ett samhälle för alla SOU
1992:52 lagt fram vissa förslag rörande reglerna anställningsfrämjandeom
åtgärder. Förslagen har remissbehandlats, och utfallet finns redovisat i en

remissammanställningpublicerad

68 Lag den 4 juni 1971 vissa åtgärder för främja sysselsättningen äldreom att av ar-
betstagare den arbetsmarknaden,öppna SFS 1971:202.

69 se sou 1973:7 257.s.
70 se sou 1973:7 258.s.
71 se 1973:129 214prop. s.
72 1993:95.Ds
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behandladei denfrämjandelagen,framhållerHandikapputredningen att nu
uppbyggnaden deutgångspunkt förutgjorde1970-taletunderdelen, aven

utredningenenligtverksamhet harDennaanpassningsgruppema.s.k. sena
rehabiliteochanpassnings-arbetsgivarenskommit överatt tas egenavre

tvångs-innehåller vissafrämjandelagenpekarringsverksamhet. Man att
till användkommitaldrig hararbetsförmedlingstvång,medel, ytterst som

vidarez73Utredningen anförning.

effekter påinte har någrafrämjandelagen i dagkan konstaterasDet att an-
harfunktionshinder. Lagenför människor medställningsmöjlighetema

utredningens personkrets.tagit sikte påaldrig helleregentligen .
främjandelagenframhålla visida vill viutredningensFrån attatt speanser

människor medanställningsfrämjande åtgärder forroll vadsinlat ut avser
funktionshinder.

arbetslivetsförslag till laglagt framHandikapputredningen har ett en om
bärande tanke bakomfunktionshinder. Enmedtillgänglighet för personer

funktionshindermedövriga förslagutredningensochdetta är att personer
arbetsmarknaden.denverka påfå möjligheterskall bättre öppnaatt

lagförslagetframlagdautredningen drar detslutsatsDen är att om ar-som
anställningsfrämjande delarnadirekt kan detillgänglighetbetslivets ersätta

kan förasvarselreglemaHandikapputredningenfrämjandelagen.i attmenar
främjandelagen därmed kananställningsskyddslagen ochtill attöver upp-

hävas.74 fråganövrigt framhållitArbetsmarknadsutskottet har för att om en
regerings-bereds inomtillgänglighet för närvarandearbetslivetslag om

kansliet.75

Ändringarna arbetsmiljölageni15.3.4.

ändringar i arbetsmiljölagendeanledning uppmärksammafinns detHär att
arbetsgivaren fåttändringarna har1991. Genomi kraft årträdde ett ut-som

m.m.76rehabiliteringsansvarökat

skall arbetsgivarearbetsmiljölagen§ tredje stycketEnligt 3 2akap. seen
lämpligtfinns påarbetsställe i hans verksamhetpåtill det sättatt en orga

73 300.1992:52SOU s.
74 1992:52 319.Se SOU s.
75 19939412 13Se AU s.
76 137 ff. och l9909l:141199091:14Oangående det följandeSe prop. s.prop. s.
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niserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörandet
de uppgifter enligt arbetsmiljölagen och 22 kap. lagen 1962:381av som
allmän försäkring vilar på honom. åberopadeDet kapitlet i lagenom om

allmän försäkring innehåller detaljerade regler rehabilitering och rehaom
biliteringsersätming. Enligt dessa skall arbetsgivaren klarlägga och bedöma
de anställdas behov rehabilitering genomföra vissa rehabiliterings-samtav
åtgärder. Här kan tilläggas försäkringskassan enligt dessa regler haratt ett
övergripande samordningsansvar för rehabiliteringsverksamheten, innefat-
tande för samarbete mellan olika myndigheter ochett medansvar organ
uppgifter rehabiliteringsområdet. Det kan särskilt uppmärksammas att
försäkringskassan här skall samverka med såväl arbetsgivare och arbetsta
garorganisationer arbetsmarknadsmyndigheter. Gentemot arbetsgivasom

har försäkringskassan också tillsynsansvar för denne fullgör sinaettren att
rehabiliteringsuppgifter. Försäkringskassan har de beskrivna regler-genom

få kunskaper arbetsmiljön och dess betydelse föransetts rehabilitena om
ringsbehoven.

För arbetsgivaren skall kunna uppfylla sitt rehabiliteringsansvaratt enligt
bl.a. lagen allmän försäkring har det arbetsgivaren måste haansetts attom

motsvarande enligt arbetsmiljölagen tillett det verkligenatt attansvar se
bedrivs organiserat rehabiliteringsarbete arbetsstället. De beskrivnaett
reglema i arbetsmiljölagen skall bakgrund detta förhållande. Avmotses av
betydelse har också arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagenansetts attvara
skall arbetsförhållandena till arbetstagarens särskilda förutsättanpassa
ningar 3 kap. 3 §. Detta innebär bl.a. arbetsgivaren skall hänsyn tillatt ta
den anställdes ålder och yrkesvana Arbetsmiljölagen kräver ocksåm.m. av
arbetsgivaren han systematiskt skall planera, leda och kontrollera verk-att
samheten, utreda arbetsskador, undersöka riskerna i verksamheten m.m.

Det alltså arbetsgivarenär har förstahandsansvaret för detnumera attsom
arbetsstället bedrivs lämpligt organiserad återanpassnings-sätten

och rehabiliteringsverksamhet, vilket tidigare låg skyddskommitansvar
tén. Försäkringskassan har övergripande samordningsansvar, ochettnu ar-
betsmarknadsmyndighetema har också uppgifter i den beskrivna rehanya
biliteringsverksamheten. Det bör tilläggas det förutsätts arbetar-att att
skyddsstyrelsen skall utforma verkställighetsföreskrifter för tillämpningen

3 kap. 2a § tredje stycket arbetsmiljölagen.av
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åtgärderInnehållet anställningsfrämjandei reglerna15.3.5. om

arbetsgivareföreläggalänsarbetsnämndenfrämjandelagen får§Enligt 7 att

uppgiftlämna om
avseende på arbets-sammansättning medstorlek ocharbetsstyrkans

tagamas

a ålder,

b kön,
ochnationalitet,c

arbetsuppgifter,huvudsakligad
arbetsförmåga,med nedsattantalet arbetstagare

uppsägningar, permitsåsomförändringar i arbetsstyrkanförestående

nyanställföranlederlediga platseromplaceringar ellerteringar, som
ning, samt

anställningar.tidsbegränsadeförekomsten av

vite.förenas medföreläggande kansådantEtt

underlag för nämndens be-enligt §inhämtas 7uppgifter kanDe utgörsom
beträffandemed arbetsgivarenöverläggningar bördömningar tas uppom

eller arbetstagareanställningen äldre arbetstagarefrämjaåtgärder för att av
länsarbetsnämndenframgårarbetsförmåga. Av förarbetenanedsattmed att

länet.77verksamhet i Någondriverarbetsgivareföreläggaendast kan som
finnsgäller i fråga varselbegränsning till fem arbetstagaresådan omsom

ingripanden arbets-inte bli aktuellt medpraktiken torde detiinte, motmen
fåtal anställda.med endastgivare ett

infordras måste bli beroendei visst läge skallVilka uppgifter ett avsom
uppgifterna skall användas. Enligt departementscheändamål för vilketdet

aktualiseras inte bara iuppgiftsskyldighetborde föreläggandefen reom
framträdande isysselsätmingssvårighetema särskiltgioner där ävenär utan

1andet.73delarandra av

arbetsförmåga enligt förarbetenedsatt lagengäller begreppetNär det tar
föranedsättningen i arbetsförmågan kan med sigsikte på fall dåendastna

tillämpningsområde ibehålla eller få anställning. Lagenssvårigheter att en

77 Se 1973:129 295.prop. s.
78 1973:129 295.Se s.prop.
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övrigt har inte kunnanärmare preciseras.ansetts Bedömningen får i sista
hand utföras arbetsmarknadsmyndighetema.av

Punkten fyra har lagts till år 1982 för underlätta länsarbetsnämndensatt
lagen.79tillämpning 14 § iav

Av §7a framgår arbetsgivare med stöd kollektivavtalatt en som av avser
avvikelse frångöra reglerna iatt 22 § anställningsskyddslagen och säga

arbetstagare vid uppsägningstidens slut äldreupp en 57är ochsom än ett
halvt år först skall underrätta länsarbetsnänmden. Detta gäller uppgif-om

inte lämnas §30i den ordningten i 5som Enligt 9 § kan nämndenanges
anmoda arbetsgivare avstå från arbetstagareatt säga äldreatt är änupp som
57 och halvt år. Arbetsmarknadsstyrelsenett kan också enligt 12 § besluta

arbetsgivare inte medgivandeatt får äldreutan arbetstagaresäga påupp
isätt 7a Bakgrunden till reglerna de s.k. äldreavgångamasom avses om

har beskrivits delbetänkandetÅli det första I det betänkandet har det också
föreslagits 57,5-års-regeln skallatt utmönstras anställningsskyddslaur
gen.

En arbetsgivare enligt 8 § skyldigär överlägga med länsarbetsnämndenatt
åtgärder för förbättra arbetsförhållandena förattom redan anställda

äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga,
åtgärder för fortsatt anställning sådanaatt tryggaom arbetstagare,

och

nyanställning äldre arbetstagare eller arbetstagareom med nedsattav
arbetsförmåga åtgärder för främja sådansamt anställning.attom

För skyldighet överläggaatt skall föreligga behöver någraatten särskilda
förutsättningar inte uppfyllda. I förarbetena förutsätts dock ivara samtalatt

anpassningsgrupp inledningsvis alltid skall ske. Försten lösning inteom en
kan uppnås på detta i samförståndsätt blir det aktuellt för arbetsmarknads-
myndigheternas i hänskjutarepresentant ärendet till överläggattgruppen
ningar inför länsarbetsnänmden enligt 8

överläggningar enligt paragrafen skall kunna aktualiseras förhållandenär
för någon viss äldre arbetstagare eller arbetstagarena med nedsatt arbets-

79 Se 198182:71 161 och avsnitt 15.4. nedan.prop. s.
80 Se avsnitt l5.2.7. ovan.
81 Se 506 tredje stycket i det första delbetänkandet.s.
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åstadkom-överläggningamaMålet för sägsdet. attpåkallarförmåga vara
med ned-ochför äldreanställningsförhållandena personerpersonerattma

Kallelsearbetsgivaren.tillfredsställande hosblirarbetsförmåga av ar-satt
med vite.länsarbetsnämnden förenaskanbetsgivare av

arbetsgivameddelaenligt 9 §länsarbetsnänmdenskallföreliggerskälNär
bereda bättreförvidtasböråtgärderbeträffandeanvisningar attsomren

ned-medeller arbetstagarearbetstagareäldresysselsättningsmöjligheter
samband mediarbetsgivarenanmodaNämnden kanarbetsförmåga. attsatt

i enlighetarbetsstyrkaniarbetstagareandelen sådananyanställningar öka

nämndenmed vad närmare anger.

utfärdarförsiktighetmednämnden närbörförarbetenaEnligt managera
anställningsförhållanförbättradeåstadkommaanvisningar. Intresset attav

alltförförinteintressearbetsgivarens utsättasskallden attvägas mot av
detskall utfärdasanvisningar närBedömningenåtgärder.ingripande om

kvoteringsanvisninghandikappadeochäldreandelengäller ökaatt
aktuellafinns i deredananställda detmångahurbakgrundskall ske mot av

rimligarbetsstyrkan intesammansättningen ärEndastmålgruppema. när av
detta slaganvisningbörarbetstagarepå sådanaavseendemed aven

frågasikomma

införöverläggningvidmedverkaundandrar sigarbetsgivareOm att enen
9 skallenligtanvisningarnaföljerintehan8 § ellerenligtnämnden om

10framgårArbetsmarknadsstyrelsen. Dettatillhänskjutasärendet av

för sin under-giltig ursäkthaftarbetsgivaren harförarbetenaI sägs att om
handlägg-ärendets fortsattaomhänderhalänsarbetsnämndenlåtenhet, bör

hänskjutas.33skall detfallning. I annat

tillhänskjutits Arbets-§enligt 10 harärendenregler§ finnsllI somom
9 §ianvisningarmeddelaStyrelsen kanmarknadsstyrelsen. avsessom

kanhandlingarföretearbetsgivarenförelägga antasatt vara avsomsamt
Kallelse tillpersonalpolitik.arbetsgivarensbedömningenbetydelse för av

vite.förenas medkanhandlingarföreteföreläggandeöverläggning attsamt
Arbetsmark-ellerlänsarbetsnänmdenvite försutdömandeTalan avavom

§.23nadsstyrelsen

32 299.1973:129Se s.prop.
1973:129 301.Se s.prop.
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Enligt 12 § kan Arbetsmarknadsstyrelsen beträffande den arbetsgivare som
inte har följt utfärdad anvisning beordra arbetsgivaren inte får anstälatten

andra dem den offentliga arbetsförmedlingenän har anvisat ellersom
godtagit. Som tidigare har detta arbetsfönnedlingstvångnämnts aldrig
kommit till användning.

Arbetsmarknadsstyrelsen kan också, enligt 13 § första stycket, ta upp
överläggningar med organisationerna inom bransch eller del däraven en
angående åtgärder för främja anställning äldre arbetstagare elleratt av av
arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Detta kan ske på initiativeget
eller efter framställning. Styrelsen kan på grundval vad har föreav som
kommit vid dessa överläggningar meddela anvisningar sådana åtgärderom
för den bransch eller del därav överläggningama harsom avsett.

Reglerna i 13 § har motiverats med det ibland kan finnas behovatt ett av
överläggningar frågor hel branschatt ta någonrör be-upp om utansom en

gränsning till arbetsgivare.förhållandena hos enskilden

Iakttar arbetsgivare inte de anvisningar har meddelats med stöden som av
13 kan länsarbetsnämnden kalla arbetsgivaren de berörda arbets-samt
givar- och arbetstagarorganisationema till överläggningar enligt 8 § 13 §
2 st..

Reglerna varselavgift i §17 också arbetsgivare inte iakttarom avser som
sin undenättelseskyldighet s.k. äldreavgångar enligt 7a Eftersomom ar-
betsgivaren inte skyldig underrättaär viss tid i förväg, får regeln iatt 17 §
andra stycket förhöjd avgift för varje påbörjad vecka inte någon till-om
lämplighet. Jämkning stycket.35skall dock kunna ske enligt 17 § tredje

Om någon med anledning bestämmelserna i 7 eller §7a lämnar oriktigav
uppgift, inte saknar betydelse, kan han, liksom det gäller felaktiganärsom
uppgifter i varsel, dömas till böter eller fängelse. Detta framgårett av

§3519

84 Se 1973:129 302.prop. s.
Se 198384:162 17.prop. s.
Se vad har tidigare denna bestämmelse.sagtssom om
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förordnandeiakttarintearbetsgivareframgår den20 §Av ettatt en-som
eller fängelse. Itill böterdömasarbetsförmedlingstvånget kanligt 12 §

Åmanska utredningen:87uttalade denbestämmelsetill dennaanslutning

påföljd intestraffrättsligadennavarselavgiften kanskillnad frånTill
Enligt allmännajuridiskarbetsgivareåläggas är person.som enen

ellerstället åläggasdylikt fall ipåföljden iregler skallstraffrättsliga ett en
styrelsen ochledning,juridiskai denflera ledamöter t.ex.personens

fall i stället kunnai vissatordedirektören. Ansvaretverkställande även
tämligenmedanförtrottsbefattningshavare,på storläggas attsomen

därav,helhet ellerverksamhet i dessföretagetssjälvständighet leda en gren
varit praktisktomständigheternaföreliggandetill demed hänsyndetom

Företagsledningenförseelsen.förhindraför ledningenomöjligt atttaget
ställföreträdare intedenundgådock intetorde utsett somenansvar, om

ingripa vidunderlåterdensin uppgift ellerförvarit kompetent attom
Thomstedt, Ombegås seförseelsen skulle kommamisstanke attattom

1965,straffansvar,ff. och1948, 192 Företagarensföretagaransvar, s.s.
42 ff..30 ff. och

Även förekan åläggasjuridiskaerinrasbörhär att personer numeraom
tagsbot.33

Arbetsmarknads-medgivande frånefterfår väckas endaståtalAllmänt

22 §.styrelsen

Arbetsmarknadsstyrelsen fattat be-inte följerarbetsgivareEn ett avsom
enligt lagtextensäldre 12 § verkaruppsägningförbudslut mot avom

straffsanktionen.omfattasordalydelse inte av

den förebeträffandearbetsmiljölagenhänvisning till§ finns15I somen
förtroendemannaomfattasarbetstagarorganisation inteträder avmenen

lagen.

befattning medtagithartystnadsplikt. Denregler16 § ettI upptas somom
röja eller utnyttja vad hanobehörigenfår inteenligt främjandelagenärende

drifts-eller affärs- ellerförhållandenpersonligaenskildasfåtthar veta om
dock i stället bestäm-tillämpasverksamhetdet allmännasförhållanden. I

myndighet enligtuppgifterfrågasekretesslagen. Iimelserna ensomom
vidarbetstagarorganisationförföreträdarelänmar tillfrämjandelagen enen

14 9 § sekretess-myndighet gäller kap.någoneller vidmyndigheten annan
viss uppgiftkan lämnaframgår myndighetenlagrumAv dettalagen. utatt

uppgiften vidarelämnaförbehåll inskränkermed rätten att m.m.som

87 286.sou 1973:7 s.
88 brottsbalken.36 §kap. 7
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Enligt 25 § får från 7-12 §§undantag meddelas regeringen eller, efterav
regeringens bemyndigande, Arbetsmarknadsstyrelsen, också får medsom
dela föreskrifter för tillämpningen bestämmelserna.närmare av

Åtgärder otillåtna15.4. tidsbegränsademot

anställningar

Om arbetsgivare vid upprepade tillfällen avtalar tidsbegränsaden om an-
anställningsskyddslagenställning i strid 4 § första stycketmot utan att

arbetstagama för talan det, kan länsarbetsnämnden förbjuda denmot ar-
betsgivaren träffa tidsbegränsadavtal anställning eller på någotatt om

inskränka hans möjligheter träffa sådana avtal. sådanaInnansättannat att
föreskrifter meddelas skall arbetsgivaren berörda arbetsgivar- ochsamt ar-

få tillfällebetstagarorganisationer sig. Föreskrifterna skall förenasatt yttra
med vite. 14 §. Talan utdömande vite förs vid allmän domstolom av av
länsarbetsnärrmden, Arbetsmarknadsstyrelsen eller den arbetstagar-av av
organisation begärt föreskrifternahar 23 §.som

Länsarbetsnänmdens ingripanden bör sikte sådana fall i praktita som
ken inte kan angripas med stöd de arbetsrättsliga reglerna, t.ex.av genom
ingripande den arbetsgivare anställda inte vågar eller vill medver-mot vars

anställningsskyddslagen.ka till lagföring för brott 4 § första stycketmot

Arbetsmarknadsstyrelsen har i remissyttrande det första delbetänkanöver
det bakgrund de möjligheter till tidsbegränsad anställningmot av som
finns i dag föreslagit 14 § främjandelagen upphävs.att

89 Enligt förarbetsuttalande skulle den arbetsgivare utnyttjar möjligheternaett som
tidsbegränsningartill på strider pågod sed arbetsmarknadensättett motsom

kunna vitesföreläggande med föreskrifter inskränkningar i avtalsfriheettges om
198182:71 50 jämföroch specialmotiveringen i 1973:129ten, se prop. s. prop. s.

303 till den äldre lydelsen lagtexten.av
90 Se 198182:71 161.prop. s.
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åtaganden15.5. Sveriges internationella

I det andra delbetänkandet EG-direktivethar kollektiva uppsägningarom
75129EEG med ändringar enligt 9256EEG ingående behandlats. Här
kan hänvisas till framställningen i det betänkandet.

ILO-konventionen från år158 1982nr uppsägning anställningsav-om av
påtal arbetsgivarens initiativ innehåller vissa bestämmelser däremotsom

här.91bör beröras något

Konventionen innehåller regler gäller uppsägningar skall skenärsom av
ekonomiska, teknologiska, strukturella eller liknande skäl. Arbetsgivaren
skall samråda med arbetstagarnas informeraoch dem ochrepresentanter

skälen bakom de uppsägningar under övervägande. Vissa and-ärange som
uppgifter skall också lämnas arbetsgivaren vidare skallra av som ge ar-

betstagarnas tillfälle överlägga med honom. Arbetsgirepresentanter att
skall enligt konventionen viss tid i förväg också varsla behörigvaren myn

dighet och information har lämnats till arbetstagarnas föresammage som
trädare. Det ankommer på konventionsstatema precisera varseltiden,att
och varje nation har begränsa angivna skyldighetemade till sådanarätt att
fall där uppsägningama berör åtminstone visst antal arbetstagare. ILO-ett
kommittén har varselreglema i främjandelagen uppfyller konvenansett att
tionens krav.

angående15.6. Enkät främjandelagen

15.6.1. Inledning

syfte fåI uppfattning praktiska tillämpningenden främjandeatt en om av
lagens regler har kommittén genomfört enkätundersökning. Frågorna ien
enkäten har tillställts samtliga tjugofyra länsarbetsnämnder och Arbets-

Samtligamarknadsstyrelsen. nämnder och Arbetsmarknadsstyrelsen har
kommit in med Här redovisas de ställda frågorna och sammanfattsvar. en
ning de har lärrmats på frågorna.av svar som

91 Se också avsnitt 4.2.8. i denna framställning och avsnitt 6.2.2. i det första delbe-
tänkandet 125 i det andra delbetänkandet.samt s.
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l5.6.2. Länsarbetsnämndernas svar

VarselreglernaI .2.15
.

på varsel införkravlänet till lagensarbetsgivarna iLever upp
driftsinskränkningar

uppfattningen hos länsarbetsnämnder-framgår allmännadenAv attsvaren
främjandelagensnågra få undantagarbetsgivarna medär -taratt regna

följa lagens bestämmelser.seriöst de månaler varsel och är attatt omom
arbetsgivare under rådanmångapåpekande från nämnderEtt är attett par

tvingade till uppsägningför första gången har varitlågkonjunkturde att ta
till främjandelagen och vadarbetsgivare inte alltid har käntoch dessaattar

i vissa fall kandriftsinskränkningar. nämndgäller vid En attuppgersom
itillfällighet arbetsgivarnaarbetsförmedlingen uppleva det äratt en somav

arbetsgivarselskyldigheten ochblivit uppmärksammadelänet har att
information.förmedlingen för fåförst då har kontaktat attvarna

följs Vilkalänsarbetsnämnderna reglerna verkligenbevakarHur att
följt varselreglemaåtgärder arbetsgivare intevidtas mot somen

gåreller hursaken till Arbetsmarknadsstyrelsenanmäler manman
fråga skyldighet för arbetsgivaretill drivitHarväga attman en om

någotArbetsmarknadsstyrelsen detvarselavgift vidare till Finnsutge
det gäller varsel till länsarbetsnämnder isärskilt säga näratt sam-

konkurserband med

granskar inkomna varsel för lagens kravLänsarbetsnämndema att se om
Äruppfyllda. uppgifterna inte fullständigavad gäller uppgifter är tarm.m.

företaget för få kom-telefon eller skriftligen kontakt med attman per --
uppgifter. avvikelser kan nämnden bifoga faktaVidpletterande större ett

gällerfaktabladet upplyser vilka varselreglerblad varsel; om som en-om
företag inteligt främjandelagen. En länsarbetsnämnd näratt ettuppger

så Arbetsmarknadsstyrelsens regelföljer varselreglema sänder överman
lagen.innehåller allmänna råd för tillämpningbok, vilken av

kontrolleragranskar personförteckningar förLänsarbetsnämndema även att
tider för uppsägning.uppsatta

personförteckningar har länsarbets-granska varsel ochFörutom treatt
massmedia företagenföljer vad skriver i länet.nämnder attangett man om

--
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En nämnd det skrivs varselsäger och driftsinskränkningarnär iatt om ett
företag så kontaktar företaget för klargöra varselreglema.attman

Fem länsarbetsnämnder signaler ibland kommer från enskildaattuppger
arbetstagare uppsagda eller från fackligaär organisationer desom om
misstänker varsel inte har lämnats.att

Av framgår det i några län har utvecklats samarbeteatt närasvaren ett
mellan företag och facklig organisation respektive länsarbetsnämnden och
arbetsförmedlingen, vilket har lett till bra informationsutbyte. Arbets-ett
förmedlingen kan exempelvis ha kontaktpersoner i företagen, och då kän

arbetsförmedlingen oftast i förväg till det skall kommanär varsel.ner ett
En nämnd där det finns väl utvecklat samarbete, finns detatt ettmenar

kunskap tänkbara åtgärderäven för motverka varsel.attom

Vissa länsarbetsnämnder har fördelat varslen till berört arbetsförmedlings-
kontor, och det där personal blir uppsagd varsel harnoteras utan attom
lagts. När detta sker, arbetsförmedlingen kontakt med länsarbetsnämntar
den.

Ärendenvarselavgift

Samtliga länsarbetsnämnder har kommenterat frågan de har överlärrmatom
något ärende eventuell varselavgift till Arbetsmarknadsstyrelsen. Tvåom
nämnder har de har överlärrmat ärenden föruppgett närvarande be-att som
handlas hos Arbetsmarknadsstyrelsen. I övrigt har 13 nämnder inte haft
något ärende varselavgift, i fall inte de åren. Tio nämndervart senasteom
har dock i något eller några fall fått driva sådana ärenden vidare till Ar-
betsmarknadsstyrelsen.

En länsarbetsnämnd innan åtgärd vidtas så utreds det detattuppger en om
arbetsmarknadspolitiskt motiveratär företagets för kortaatt motreagera

varseltid. Har den förkortade varseltiden ingen betydelse för arbetsförrned
lingamas arbete, vidtas ingen åtgärd. I fall anmäler ärendet tillannat man
Arbetsmarknadsstyrelsen.

Om företag inte har lämnat något varsel eller på någotett har lå-sättannat
tit bli följa varselreglema, så kontaktar alltså länsarbetsnämndenatt företa

för diskussion påtalaroch det felaktiga. I regelget sig arbetsgivarättaren
efter de regler finns och ändrar de inlämnade uppgifterna. Fleraren som

nämnder konstaterar det i regel sig bristande kunskapröratt varselom om
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reglerna och inte uppsåt från företagens sida. Ett påpekandeontom som
några nämnder gjort arbetsgivaren ofta inteär har kommit i kontakt medatt
främjandelagen tidigare, varför nämnderna har valt den mjuka linjen.

Av framgår dock tiotal nämnder i enstaka fall, efter överläggatt ettsvaren
ningar, har överlämnat ärenden till Arbetsmarknadsstyrelsen. En annan
nämnd endast i fall harsäger enskilt företag anvisningatt ett gett ettman

hur varselreglema skall tillämpas, medan nämndom atten annan anger
i antal fall har kraftfullt påpekat lagens innebörd och meningett ochman

de konsekvenser nonchalerande lagen kan medföra.ett av

En nämnd inte anmäler några ärenden till Arbetsmarknads-attanger man
styrelsen arbetar på för få arbetsgivare följasätt lagen.utan annat att att

Varsel sambandi konkursermed

Nitton länsarbetsnämnder har kommenterat frågan varsel i sambandom
med konkurs. Här ställs nämnden och arbetsförmedlingen inför fullbordat
faktum. En fördel i dessa fall dock färdiga namnlistorär kan bifogas.att
Knappt hälften nio nämnderna varsel vid konkurser tenderarattav anser

komma in ibland mycket Detta haratt med varselsent görasent. att att
vid konkurs ofta faller under 4 dvs. det har i regel varit svårt för arbets-
givaren på förhand planera in tidpunkten för driftsinskränkningen.att
Därav följer arbetsgivaren inte kan leva till den förvamingstidatt upp

stadgas i 2 En nämnd erfarna konkursförvaltaresäger hanterarsom att
varselreglema bra, de mindre erfarna förvaltama ofta dröjer medattmen

anmäla saken till närrmden. En nämnd påpekaratt nämnden sälattannan
lan eller aldrig får kännedom konkurser där färre fem drabbas. Dettaänom
medför mörkertalet äratt stort.

länsarbetsnämndEn varsel vid konkurser många gånger innebärattuppger
onödigt arbete, eftersom hela eller delen arbetsstyrkanett oftaststörre av

återanställs ägare.av en ny

Två länsarbetsnämnder varsel i samband med konkurserattuppger ger
upphov till särskilda problem. Varseltidema kan bli varierande beroende

konkursförvaltaren driver företaget vidare för eventuell rekonstruktionom
eller han försöker hitta eventuell köpare. I båda fallen arbetsför-ärom en
medlingens möjligheter arbeta begränsade.att

-
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ofta tid förhandla medförvaltarenkonkurstidpunkten behöverFrån att
perioderUnder sådanaÖvertagande.eventuelltolika intressenter ärettom

samlatarbetsförmedlingen påbörjagånger svårt fördet många att ett mer
nedläggning, medför detiResulterar konkursenför de varslade.arbete att

Ar-innan de varslade slutar.tid på sigarbetsförmedlingen har mycket kort
ellerrådrum behövs,betsförmedlingen får inte det nämnsom en avsom

intentio-enligt främjandelagenssig det rådrumdema uttryckte mansom
svårtmycket ochlänsarbetsnämnd detSammaskall ha. ärattuppgerner

konkursvarsel.arbeta medtidskrävande att

konkursvarsel fyller någontilltveksammaNågra länsarbetsnärnnder är om
tidigare, ochgått i konkurs långtgånger företagetfunktion. Många har

funnits. Berördarekonstruera företaget har intenågra möjligheter att
sin anställning.vanligen slutatharpersoner

med denkonkurser fungerar bravarsel vidlänsarbetsnämnderSex attanser
råder.ordning som nu

länsarbetsnämnmajoriteten dekonstaterasSammanfattningsvis kan att av
varslenvarsel vid konkursfråganhar kommenteratder attanseromsom

på sigför kort tidarbetsförmedlingen harvilket innebärkommer attsent,
nämndernaNågraför de berörda arbetstagarna.planera åtgärderatt av

konkursvarsel ocharbeta meddet svåraredessutom är attattattuppger
uppstår.merarbete

varsla enligt 3stället förvanligt arbetsgivarna idetHur är attatt
påkal§§främjandelagen, MBL-förhandlingunderrättaroch 5 attom

§främjandelagen§främjandelagen 6Fyller regeln ilats enligt 6

något beaktansvärt syfte

varsla enligti stället förkan arbetsgivare6 § i främjandelagenEnligt atten
påkallats.medbestämmandeförhandling har§§ underrätta3 och 5 attom

länsarbetsnämndema har besvahurföljer sammanställningNedan överen
främjandelagen tillämpas.frekvens 6 §frågan med vilkenrat om

12Ganska vanligt .................................................................................. ..
..7särskilt vanligt

................................................................................
3ovanligtMycket .................................................................................. ..
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Några länsarbetsnämnder har kommenterat huruvida vill behålla ellerman
bort 6 § främjandelagen. Två nämnder har vill hata kvar densagt att man

bestämmelsen och det beror b1.a. det har funnits behovatt att ett av pa-
ragrafen de gånger den har använts.

Tre länsarbetsnämnder ofta får tidiga signaler under-attanser man genom
rättelser, i vissa fall får snabbare kännedom driftsinskränkningenman om
och vad händer på företaget. För arbetsförmedlingen det viktigtärsom att
få så tidig information möjligt. En nämnd syfteattsom ettannan menar
med 6 § b1.a. företagen tjänar varseltid.är att

En länsarbetsnärnnd underrättelse vanligastsäger inom landsting,äratt sta
kommuner och i några fall företag. Det gällerten, i de flestastörre fall där

arbetsgivaren varslar fler 100 och inte denän totala omfattvetpersoner
ningen. Man inte detta underlättar nämndens eller arbetsförmedattanser
lingens ställningstagande åtgärder.om

Av framgår 13 länsarbetsnärnnder 6 § i främjandelagenattsvaren attanser
inte fyller något beaktansvärt syfte eller bestämmelsen kan bort.att tas
Som motivering till dessa har anförts b1.a. följande.svar

Underrättelsen räknas inte varsel, den inte innehåller vissaettsom om
kompletteras.uppgifter och den måste då

Underrättelse bör inte nödvändig den leder till varsel.närvara
Efter underrättelsen sänder arbetsgivaren med det in kompletsnaraste--
terande uppgifter.
Arbetsförmedlingen kan inte något förrän medbestämmandeför-göra
handlingar har genomförts. Tiden lika lång eller längreär denänsom
stipulerade varseltiden.
6 § förvirrar paragrafen tillän är nytta.mer
Merarbetet alla de slag 6 § föranleder, står inte i någonav som som
helst rimlig proportion till nyttan. Denna länsarbetsnämnd försöker

arbeta så nämnden får minsta möjliga antal underrättelser.att att
Nämnden har missförstånden många kring fråganangett är ochatt när
hur underrättelse kan lämnas i stället för varsel. Många arbetsgivare

underrättelsen automatiskt varselskyldighetentror att enligtersätter 3
och §§5 i främjandelagen hur ofullständig underrättelsenoavsett är.
När nämnden har förklarat för arbetsgivaren vad bestämmelsen inne-

92 Fyra länsarbetsnämnder har dettaavgett svar.
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stället förunderrätta imeningen medinte förståtthar dennebär, attatt
varsla.

tvingande iinte finns någoteftersom detlänsarbetsnämndEn attanser
främjanomständigheteruppgifter andragrundar sig allaskrivningen än

neddragningar delsföreståendefår informationNärrmdendelagen. ge-om
arbetsförmedlingenmellan företagen,relationer har etableratsde somnom

massmedia.andra kanalerlänsarbetsnärnnden, delsoch t.ex.somgenom
i god tid kontakta arbets-ofta intressedärtillharFöretaget attett eget av

uppsägning finnsövertalighet medlöserförmedlingen. Innan man en
arbetsförmedlingen eller länsar-insatser frånmed hjälpmöjligheter att av

företagsutbildning.omfattning,varsletsbetsnämnden begränsa t.ex. genom
Även relativtolika formervarsel iunderrättelser kommande äromom

6 §till detändamålsenliga, nämnden tveksamvanliga och ärär somom
angeläget såväl förebördetta informationsflöde. Detligger bakom vara ur

fångaså snabbt möjligtsynvinkelstatligkommunal atttagets somsom ur
formusysselsättning. talar förövertalighet minskad Detrisken för och att

bli verkligt stödParagrafen bordei 6 § borde skärpas.leringama ettsnarast
diskussioner kommerinformation möjliggörfångar inså attatt somman

tilllämpligen skärpasParagrafens får skulle kunnai tid.igång god ett
förändringarkontakt såeller rekommendationbör snart av persoomen

nalstyrkan övervägs.

regel komplettaunderrättelsema ilänsarbetsnämnderEndast äratttre anser
regeldennavarsel. En nämndernabetraktasoch kan attuppger ver-avsom

bildinte har haft klarventil för de arbetsgivarekar ut-en avsomvara en
vecklingen i företaget.

kompletterande uppgifterfullständiga, lämnasunderrättelsema inteNär är
ibland först sedan han hararbetsgivaren och-ibland självmant avsenare

länsarbetsnämnden.kontaktats av

6 §med underrättelse enligtframgår relativt vanligtdetAv ärattsvaren
länsarbets-bestämmelsenfrämj andelagen. Fördelen med attsynes vara
planeringenmöjligen kan påverkatidigt får information, vilketnämnden

framgår mångadriftsinskränkningar.kommande Detvid ävenstörre att av
på andrainte alltid grundar sig lagenuppgifterna i underrättelse utanen

dehar fråganomständigheter. länsarbetsnämnder kommenteratl7 om an-
bestämmelsennågon funktion, och 13 dem6 § fyller attatt av anserser

inte det.gör
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Är reglerna varsel inför driftsinskränkningar i allmänhetstörstaom
meningsfulla enligt länsarbetsnämndens uppfattning Bör reglerna
ändras på något sätt

Nästan samtliga länsarbetsnämnder de upplever varselreglemaattuppger
meningsfulla och det fördel med lagstadgatär krav. Man fårattsom etten

tidigare signaler situationen på företaget och på arbetsmarknaden.om

En nämnd påpekar det viktigt någotär markera arbetsgivarensatt sättatt
för så tidigt möjligt informera åtgärderatt innebäransvar som om som per-

sonalminskning.

Elva länsarbetsnämnder varsel det instrumentäratt ettuppger som ger
nämndenarbetsfönnedlingen den information behövs för planeraattsom
och så snabbt möjligt påbörja åtgärder för deatt berörs.som personer som
Arbetsförmedlingen kan i tidigt skede informera de berördat.ex. arbets-ett

och överlägga med på arbetsplatsentagarna eventuella åtgär-parterna om
der för minska eller lindra varslets verkningar. Det finnsatt starka intressen
både från de enskilda arbetstagare berörs och från de offentligasom myn
digheterna. En nämnd varsel planeringsunderlag,äratt iett ettanser t.ex.
fråga personal och medelsdestinering.om

Förutom det skapas tid för planering åtgärderatt fem länsar-en av uppger
betsnämnder varslets innehåll underlag förävenatt ochger prognoser en
tidig indikation förändringar sker på arbetsmarknaden.om som

En nämnd undantagsbestämmelsema för byggbranschen,attanger som
gäller enligt särskilda föreskrifter, besvärande vid fallär uppsägningar.av

finnsDet alltid visst mörkertal i antalet uppsägningar, vilketett kan vara
i lågkonjunktur.rätt stort en

En nämnd påpekar reglerna borde meningsfulla föratt företagen.ävenvara
I och med dem tvingas företagen i så god tid möjligt försöka ituatt tasom
med problemen vid sviktande marknad. Det hade varitt.ex. ännuen mer
meningsfullt för alla Arbetsmarknadsverket m.fl. hadeparter haftom per-
sonella och ekonomiska in på kraftfulltsätta innan kriatt sättettresurser

för företaget och de anställda har gått för långt. Framför allt de mindresen
företagen borde få vägledning för bl.a. kunna hantera reglernaatt ochrätt
för kunna finna lösningar problemen. Attatt kunna arbeta i tidigtett
skede kräver det finns förtroendefulla relationer mellanatt företagaren,
banken, revisorn, länsarbetsnämnden och andra berörda myndigheter. Det

-
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sådantskapaförebyggande. Attkunde arbetavinnarefinns bara ettmanom
intresseberörda ochutmaning förbordei Sverigeföretagsklimat vara en

rade.

vid permitteringVarsel

permittering.vidvarselreglemahar kommenteratlänsarbetsnämnderFem
såkan bortdenvarselskyldigheten ellertilltveksamMan tasattär anser

i dereglernanärrmdpermitteringslöneinstitutet fungerar. En sägerlänge att
åtagande.arbetsförmedlingens För-ellernärrmdensinte påverkarfallflesta

kärmedominnebärakunnabordemed företagenkontaktermedlingens om
hanteringenförenklingförslagvisstidsanställningar. Ett är att genom-aven

permittering.gällerdetförs när

meningslöst krävaheltsammanhangi dessadetnämnd ärEn attattsvarar
skylskriva dennastället kunnaskulle ipersonförteckningar. Manin att

tillledadriftsinskränkning uppsägsådanendast gäller väntasdighet som
ningar.

på gång.någotinformationtidig ärvärdedockVarslet har attett omsom

driftsinskränkning i formvarsellänsarbetsnärnndEn att omuppgerannan
till grund försällan liggerkorttidsvecka endastellerpermittering merav

fåangelägetdetarbetsförmedlingens sida. Menfrån ärinsatsernågra att
på arbets-på vad händerindikationinformationden somtypen som enav
skall åläg-mellan vadskiljaanledningfinns dockmarknaden. Det att som

detrespektiveuppsägningvarseldet gäller närarbetsgivaren när omgas
detfallet räckerdetpermitteringkorttidsvecka. Ivarselgäller senareom

namnlistor påfåtill nämnden. Attinformationöverskådligmed meren
stället för femifyra dagar i veckanjobba ärkommer attpersoner som

förfrågningarlänsarbetsnämnden fåttIbland harmeningsfullt.knappast
permitteringslöneinstitutet vilka harArbetsmarknadsförsäkringar ochfrån

länsarbetsnämnden förtillanmältsvarsel hartillgång till defåvelat attsom
informera berörda arbetstagare.kunnabättre

lagenFörslag till ändringar i

varselreglemalänsarbetsnämndemade flestaredovisatsSom attovan anser
regler-frågankommenteratHälften nämnderna harmeningsfulla.är omav

inte behöverreglernahar påtalatinte. Fyra nämnderellerändrasbör attna

-
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ändras medan åtta nämnder har lämnat synpunkter eller förslag till ändring
lagen.ar av

Nedan följer några exempel förslag till ändringar:
Arbetsgivaren borde ha fixerad tidsfrist till nämnden lämna inatten--
personförteckning. Ibland dröjer det ganska länge innan förteckning

kommer in, i synnerhet det sig neddragningarrör påarna storaom om
företag. Ett förslag lydelsenstörre i 5 § kompletterasär såmedatt

det kan ske, dock [...].snart senast
Det borde finnas tidsintervall lämnar flera varsel efternären man
varandra.

Varselavgiften bör höjas till sådan nivå den kostnadmotsvararen som
arbetsgivaren skulle haft han hade följt varseltiden och behållitsom om

arbetstagaren.
Ibland kan iakttas företagen hellre varslar något under på 25att gränsen
respektive 100 något På så påverkasän varseltidensöver. längd.sätt
Det förekommer också företagen varslar fyra ochatt t.ex. personer,
motivet många gånger klart; företagetär vill undvika behöva varslaatt
till länsarbetsnämnden och därmed få negativ publicitet. Frärnjandela

skulle vinna det klargjordes tydligare uppsägningstidengen attom
kan bakas in i varseltiden.
I nuvarande arbetsmarknadsläge kan det förefalla mindre bety-vara av
delse varsel lämnas mindre driftsinskränkningar exempelvisatt om
färre tio personer, lokala förhållandenän vilka möjligheteravgörmen
det finns planerad service. Kontinuitet bör finnas i lagstiftningatt ge

inteoch fluktuera på grund ekonomiska lägen. Storleken påav var-
selavgiften bör justeras till nivå avskräckande iären som mer nuva
rande penningvärde.
Nämnden tveksam till varselskyldighetär vad gäller visstidsanställ
ning.94 Står det från början klart det bara fråga enstakaäratt om en an-
ställning någondär fortsättning inte kan komma fråga,i bör det inte fö-
religga någon varselskyldighet eftersom det då inte kan fråsägas vara

driftsinskränkning.ga om en
Vidare har haft synpunkter på de undantag enligt särskildaman som
bestämmelser gäller för byggbranschen. Här har från några länsar-man
betsnämnders sida svårt förstå varför det skall finnas särregler. Detatt

93 Två länsarbetsnämnder har dettaavgett svar.
94 Två länsarbetsnämnder har dettaavgett svar.
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inte gällerdetta undantagmotiv fanns fördeskälfinns attanta som
längre.

flera län kom-varselgång har överNågon spänneransett att somman
skall finnas krymper.det rådrumtillvilket leder attsent, sommer

Mångauppsägningstid bör klargöras.varsel ochmellanFörhållandet
till de olika be-känner intefackligaocharbetsgivare representanter

innebörd.greppens
meningsfullakänts dereglerna inte harlänsarbetsnämndEn säger att

drabbadearbetsmarknadssituationen. Degrundårensenaste av
ilångtidsarbetslösa innan de kan kommatills blirofta demåste vänta

meningenförklaradå svårtåtgärder, och detnämndensfråga för är att
i någondock bestämtharför arbetsgivare. Manvarseltidenmed atten

varseltiden tillanvändaoch återigenförhållandenpå dessamån ändra
förhindrarlösningarför finnainne i företagen mänarbeta attatt som

bli arbetslösa.niskor att

länsarbetsnärrmdemaSammanfattningsvis kan konstateras merpartenatt av
meningsfulla,driftsinskränkningvarsel vidreglerna ärhar angett att om

indikationtidigtför deplaneringshänseende ochallt iframför att enger
i länet.sysselsättningsutvecklingen

meningsfulla ochreglerna inte kännsnämnd harEndast uppgett att moen
åren.dearbetsmarknadssituationeninställning medsintiverat senaste

Även knapptmeningsfulla, harreglerna varsel är ettatt omanserom man
ändringar i lagen.eller förslag tillhaft synpunktertiotal nämnder smärre

åtgärderanställningsfrämjande15.6.2.2. Reglerna om

arbetsgivarelänsarbetsnämndenföreläggervanligt detHur är att en
§främjandelagen arbetsstyrkansuppgift enligt omlämna 7 stor-att

arbetsförmåga, föremed nedsattantalet arbetstagarelek, omom
anställningar m.m.tidsbegränsadekomsten av

länsarbetsnämnsammanställning vanligt detföljer hurNedan är attaven
främjandelagen.uppgift enligt 7 §förelägger arbetsgivare lämnaden atten

8inte årenförekommit i fall de senastevart .................................. ..
..7årenförekommit de senaste ............................................................

8förekommitHar
.................................................................................. ..
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Några kommentarer har lämnats i anslutning till denna fråga är:som
Vissa dessa uppgifter finns med den blankett för personförteck-av
ning arbetsgivaren lärrmar vid uppsägningar.som
Dessa uppgifter ingår naturlig del i den informationennormalasom en
och har hittills inte vållat något problem.

inteDet så ovanligt nämnden begär inär dessa uppgifter på friatt ett
villigt behov finns för kunnasätt när insatser ochgöraatt gemensamma
lösa problem.
Arbetsförmedlingen har i ökande omfattning kontakter med arbetsgi--

såväl vad gäller aktuellt rekryteringsbehov, personalstyrka,vare, om-
fattning övertid, deltidsarbete, vikariat och övriga visstidsanställav
ningar. De åren har omfattande kontakter och informations-senaste tre
hämtande i samband med just varsel förekommit. Inte sällan har dessa
kontakter resulterat i alternativa åtgärder för komma till medrättaatt en
befarad övertalighet.
Arbetsförmedlingen oftast hur den varsladevet ut.gruppen ser

Av framgår två tredjedelar nämnderna inte har sigatt använtsvaren ca av
7 i fall inte under de åren. I regel det dockvart senasteav synes som om

dessa uppgifter ingår naturlig del i det samarbete ofta finnssom en som
mellan länsarbetsnärrmden, arbetsförmedlingen och arbetsgivaren.

Brukar arbetsgivarna efterleva reglerna underrättelse till läns-om
arbetsnämnden §s.k. äldreavgångar enligt 7a Har länsarbets-om
nämnden någon gång anmodat arbetsgivare avstå frånatten en
sådan §främjandelagenuppsägning enligt 9 tillämpas dessa be-
stämmelser huvud taget något sådantöver Har ärende hänskjutits
till Arbetsmarknadsstyrelsen tillämpas dessa bestämmelser över
huvud taget

Följande tablå visar länsarbetsnämndemas på frågan arbetsgivarnasvar om
efterlever reglerna underrättelse enligt 7aom

Underrättelse enligt 7a § sker ..6
............................................................

Underrättelse enligt 7a § sker eller mycket ovanligt ..6är
..................

Uppgift lämnas regelmässigt eller täcks in enligt 5 § ..2
.........................

Bestämmelsen har inte tillämpats under år ..2senare ..............................

Ett länsarbetsnämnder, vilka har underrättelse inte alltidpar uppgett att
sker, det inte går bestämmelsen efterlevssäga helt. Enatt attmenar om

-

-

--

-

-
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ganskavaritbestämmelsen harförfrågningarantaletpåpekarnämnd att om
fortfarande gäl-bestämmelsenvanligaste fråganoch denmånga äratt om

för siginte har klartarbetsgivarenmissuppfattningvanligler. En attär att
äldre.alla dem57,5-åringar och inte ärgällerendast ävendet som

vanligtsåenligt § inteunderrättelse 7anämnd meddelar ärEn attannan
läggermed företageti sambandspecielltförekommeroch det ettattatt

också in-Facketsamverkan.på företaget ilöses ärvanligt varsel. Detta
lösningäldreavgångartordei nuvarande lägeförstått. Speciellt en somvara

läger.förankring i allahar

skriverin 5fall har täcktsdessaharnämnd,En attangett att ar-avsom
uppfinningsrikedom vad gällervissvisat sättenbetsgivare attprov

i kombinationavgångsvederlagOlika formeravveckla äldre anställda. av
ovanliga.inte varituppsägning harmed egen

arbetsgivarenanmodalänsarbetsnämndenkan§ främjandelagenEnligt 9

arbetstagare.äldreavstå från sägaattatt upp

på fråganlänsarbetsnämndemassammanställningföljerNedan svaraven
påuppsägningavstå frånarbetsgivareanmodat någonhar samtattom man

Arbetsmarknadsstyrelsen.tillnågot ärendehänskjutitfrågan harmanom

..4uppsägningavstå frånarbetsgivareAmnodat att ................................
10från uppsägningarbetsgivare avståanmodat att .......................... ..

Ärende ..3enstaka fallArbetsmarknadsstyrelsentill
............................

12ArbetsmarknadsstyrelsentillärendeInget ....................................... ..
5-10 årenArbetsmarknadsstyrelsen deärende tillInget senaste

formellt detinte har9 §länsarbetsnämnderNågra använtsattuppger
åren.utnyttjats deparagrafen inte hardecenniet eller senasteattsenaste

avstå frånarbetsgivareanmodatgånger uppsägnämnd harEn attett par
Arbetsmarknadsstyrelsen.tillhänsköts ärendetäldre. fallning I ettav

Ärendet Fallet kornsin uppsägning.tillbakaarbetsgivarenledde till att tog
arbetsgivare i länet.för andrapilotfall betydelsebli ett storatt av

fö-1991 förekomdelendet undernämndEn attatt avsenareuppgerannan
hademjukvarsel. Begreppet,övertalighet medregleraderetagen som

anställda erbjödsurval deinnebärföretagen, att ettmyntats en av-avav
omfatta den äldredetta urvalgångsersättning inte sällan komoch att ar-

-
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betskraften. I informationen till arbetsförmedlingen gjorde arbetsgivaren
skillnad på anställda hade varslats enligt turordning och avtalsuppsom
sagda. I januari 1992 skrev nämnden brev till arbetsförmedlingenett attom
förmedlingen i sin information till skulle meddela frånparterna att man
myndighetens sida inte avtal äldreavgångar. Några garantieraccepterar om

förtidspension arbetsmarknadsskäl kunde inte i förväg. Så kallaom av ges
de mjukvarsel accepterades alltså inte det gällde utnyttja arbets-när att
marknadspolitiska åtgärder. Länsarbetsnämndens skrivning har fåttstränga
genomslag. Mjukvarsel har upphört, och det blev aldrig aktuellt att ta
Arbetsmarknadsstyrelsens tjänster i anspråk.

Av enkätsvaren framgår dessa bestämmelser framför allt 9 § främjanatt
delagen i praktiken inte tillämpas så ofta. Det endast i enstaka fallär som

förekommitdet länsarbetsnämnd har anmodat arbetsgivareatt atten en av-
frånstå uppsägning. Det ovanligtär ärende hänskjuts tillän Ar-att ettmer

betsmarknadsstyrelsen.

förefallerDet vanligare länsarbetsnämnden eller arbetsförmedlingattvara
har diskussioner informell karaktär med arbetsgivarna.en av

Förekommer någondet verksamhet i anpassningsgrupper hos arbets-
givarna länet ochi vilken kontroll såfallhar länsarbetsnämndeni

denna verksamhet Sitteröver företrädare för länsarbetsnämnden
med i anpassningsgrupperna Har länsarbetsnämnden någon gång
anmodat arbetsgivare överlägga med länsarbetsnämnden enligtatten

§främjandelagen8 överläggning nyanställning arbetstagareom av
med nedsatt arbetsförmåga tillämpasm.m. dessa bestämmelser över
huvud någottaget Har sådant ärende hänskjutits till Arbetsmark-
nadsstyrelsen tillämpas dessa bestämmelser huvud tagetöver

Under 1970-talet utgjorde främjandelagen utgångspunkt för uppbyggen
naden anpassningsgrupper. Verksamheten har efter hand minskat i tradiav
tionell mening och företagen har i regel anpassningsverksarnnumera egen
het. Under mitten 1980-talet skyddskommittéema delövertogav en av
verksamheten, vilket gjorde länsarbetsnämndemas medverkan inte blevatt
lika framträdande. Arbetsgivarens skyldighet för anpassnings- och rehabili
teringsverksamhet år 1991sedan reglerad i arbetsmiljölagen.är

Samtliga länsarbetsnämnder anpassningsgrupper i traditionellattuppger
mening, i vilka nämnden har inte förekommer undantagrepresentanter,

-
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finns ocksåoch detbyggbranschen,inomenligt nämnder,förekommer, sex
anpassningsgrupp.kommunalnågon

medverksamhetförekommerframgår dock detAv att sammaannansvaren
på olikadock ochvarierarUppläggningen arbetet sätt.syfte. utserav

bedrivakan dennalänsarbetsnämndemaexempel hurföljer någraNedan

verksamhet.

överläggningar slutetformellt sedaninte skettregelverket harenligt av
andai lagensarbetar dockarbetsförmedlingen1970-talet, genommen

arbets-målsättningen placeramedarbetsgivare ochmedkontakter att
påkontaktpersonföretagen harvanligthandikappade. Det är att ar-en
verk-dennalänsarbetsnämnderbetsförmedlingen, och flera attuppger

via dessa kontaktpersoner.sköts justsamhet
arbetsförmedmedtillsammanslänsarbetsnämndEn att manuppger

dis-forum därhar andraoffentliga arbetsgivareochlingen större man
arbetsförmåga. harManmed nedsattarbetstagareanställningkuterar av

universitet ochlandsting,med kommuner,regelmässigt kontaktert.ex.
högskolan.

förförsäkringskassanarbetsgivare kontaktafallförekommande kanI
Arbetsmarknadsverketanställda. Inomrehabiliteringfå stöd medatt av

Arbetslivstjänster95, yrkesinriktadkvalificeradmedarbetarfinns som
både försäkringskassantillsäljer sina tjänsterrehabilitering och som

arbetsgivaren.och
driftsindå har gälltframför allt detinrättatsSamrådsgrupper har stora

skränlcningar.
ochförekomma på företagen,samråd kanAnpassningsgruppsliknande

länsarbetsnämnden skallbegäraeller facket kanarbetsgivaren att vara
med möte.ett

såväl arbetsför-rehabiliteringslag, därlokalaSamarbete sker genom
vårdinförsäkringskassan,arbetsmarknadsinstitutet,ellermedlingen

representerade.finnsberördsocialförvaltningoch samtstanser person
för-konsult efteribland,samverkaLänsarbetsnämnden kan t.ex. som

myndigocksåförekommerförsäkringskassan. Detfrån bl.a.frågan att
Även arbetsgivarenmedinitiativ försjälvheten möten.atttar vara

95 syftar till yrkesinriktadintäktsñnansierad verksamhetArbetslivstjänster är somen
tillVerksamheten knutenanställning.redan har ärrehabilitering dem som enav

länsarbetsnämndema.

-

-

-
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eller den fackliga organisationen begära länsarbetsnämndenkan att
påskall med möte.ettvara

Samrådsgrupper har etablerats, och denna verksamhet haröver nämn
den kontroll. Ordförandeposten innehas länsarbetsdirektören bi-ochav

länsarbetsdirektören.trädande

En länsarbetsnärrmd skäl till arbetet i anpassningsgrupperatt ett attuppger
har det huvudsakliga i dessa sammanhang blev frågorupphört är ämnetatt

anställda.rörde redan I denna ärenden det arbetsmiljölagensärtypsom av
bestämmelser förfarandet,reglerar och det försäkringskassanärsom som
har skäl arbetsförmedlingenhuvudansvar. Ett successivtärett annat att ar-

på förbättra andra former företagskontakter.betar En tredje orsak äratt av
främjandelagens utforrrming. Nämnden möjligheterna småäratt attmenar

förmå arbetsgivaremed lagens hjälp rekrytera arbetshandikappade. Manatt
placering arbetshandikappade möjliggörs det byggsatt avmenar om upp

positiva relationer till företaget.

flera län har byggt samverkanprojekt mellanI arbetsförmedlingman upp
försäkringskassan, arbetsgivare och ibland yrkesinspektionen.ävenen,

Endast länsarbetsnämnd har anmodat arbetsgivareatt atten uppger man en
överlägga enligt 8 De övriga nämnderna har inte anmodat arbetsgivaen

överlägga under de 5-10 åren. Två dessa nämnder haratt senastere av
dock kallat till överläggningar i några fall i slutet 1970- och börjanav av
l980-talet. I regel har dock inget ärende hänskjutits till Arbetsmarknads-

styrelsen. Endast ärende har förekommit. Det i slutet l970-talet.ett var av

En länsarbetsnämnd möjligheten hänskjuta tillärenden Ar-att attanger
betsmarknadsstyrelsen inte har tillämpats i länet, och nämnden annan upp-

dessa bestämmelser huvud inte tillämpas.överatt tagetger

Sammanfattningsvis kan länsarbetsnämndema tidigare hadesägas att en
aktiv roll i företagens anpassningsgrupper, verksamheten för-harattmen

Ävenändrats sedan mitten 1980-talet. länsarbetsnämndema inte ärav om
företrädda i anpassnings försöker dock främja placeringattgrupper, man av
arbetshandikappade olika samarbete.typergenom av

--
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§någonHar länsarbetsnämnden gång tillämpat 9 och meddelat en
arbetsgivare beträffande åtgärderanvisningar bör vidtas för attsom
bereda bättre sysselsättningsmöjligheter åt äldre och handikappade

någonHar exempelvis utfärdat kvoteringsanvisning tillämpasman
dessa bestämmelser huvud tagetöver

Samtliga länsarbetsnärrmder aldrig har tillämpatutom tre attuppger man
9 § och meddelat arbetsgivare anvisningar beträffande åtgärder bören som

förvidtas bereda sysselsättningsmöjligheter äldre och handikappade.att
Tre nämnderna inte tillämpar bestämmelsen,attav anger man numera men

har gjort det tidigare.att man

Två nämnder inte har dessa regler eller de inteanväntatt attuppger man
tillämpas.

Två länsarbetsnärnnder har samrådsförfarande mellan olikaettgenom
myndigheter kunnat ha överläggningar har byggt på frivillighet ochsom
förtroende. I och med detta har kunnat undvika drastiska tvångsåtgär-man
der. Längre tillbaka i tiden har bl.a. avtal träffats visst antalatt ettom an-
ställda skulle arbetshandikappade etc.vara

länsarbetsnämndEn sig inte ha meddelat anvisningar i lagenssäger me
ning. Men har däremot erinrat lagens förekomst. Därigenom harman om

kunnat få dialog med arbetsgivaren.man en

Några länsarbetsnämnder sig ha ambition försöka förmåsäger attsom ar-
betsgivarna anställa viss kvot äldre och handikappade,att en men uppger

det inte förekommer någon formell anvisning.att

någonHar länsarbetsnämnden gång §tillämpat bestämmelserna i 14
och förbjudit eventuellt vid arbetsgivarevite träjfa avtalatten om
tidsbegränsad anställning tillämpas dessa bestämmelser överm.m.
huvud taget

Samtliga länsarbetsnänmder tillämpatinte har bestämmelattuppger man
i 14 i fall inte under de tio åren.vart senasteserna

I län har vid några tillfällen under 1980-talet fört diskussioner medett man
arbetsgivare med stöd lagen.av

En kommentar från län det har blivit vanligare arbetsgivare villärett att att
tidsbegränsadha anställning det gäller anställning med lönebidrag.när

-

-
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utgår högre lönebidraglänsarbetsnärrmden detSkälet bedömer ettattvara
närvarande frågan från Ar-anställning. utreder förtidsbegränsad Manvid

från Arbetsmarknads-juridisk hjälpbetsmarknadsinstitutet och att taavser
styrelsen.

gång utdömandenågon fört talan vite10. länsarbetsnämndenHar om av
§ bestämmelser huvudfrämjandelagen tillämpas dessaenligt 23 över

taget

vid två tillfällen under denlänsarbetsnämndEn senasteattuppger man
Övrigaenligt 23femårsperioden fört talan utdömande vitehar avom

idenna fråga nekande. En nämndlänsarbetsnämnder har besvarat säger att
fått påpekandefall uppgifter har dem. Ettde har krävt ärannat attmanman

anledning informera förekomsteni något fall har funnitsdet att om av var-
sel.

sammanfattningsvis vilken inställninglänsarbetsnämndenI Kan ange
åtgärdertill regler anställningsfråmjande ochhar lagens omman

§§.möjligheterna förbjuda tidsbegränsade anställningar 7-14att
ÄvennågotFyller reglerna syfte bestämmelserna tillämpasinteom

blotta betydelse för läns-direkt kan de sin existens varagenom av
frågor såarbete med dessa detarbetsnämndens ärattanser man

någonlänsarbetsnämnden konflikt mellan de uppgifter harSer man
ifrågaförsäkringskassan och arbetsgivarensamverka medatt om

rehabilitering de anställda enligt arbetsmiljölagen och lagenav om
§§enligtallmän försäkring de uppgifter har 7-13 främjansamt man

delagen samordnas arbetet enligt de olika regelverkenHur Bör

på någotreglerna ändras sätt

Främjandelagens regler verksamt stöd i arbetet medär ett utsatta grupper
enligt femarbetsmarknaden länsarbetsnärnnder. De nämndema har upp-

följande.bl.a.gett
förekommer det sällan eller aldrig överläggningar.Numera

första åren förekom överläggningar, inne-Under de ärmen numera--
hållet i lagen väl känt.

ofta erinra existens förDet räcker med lagens undvika till-att attom en
lämpning.

nämnderna påpekar dock efter arbetsmiljölagens tillkomstEn attav nya
främjandelagen i praktiska väglednings- yrkesinriktadehar det och rehabi

-

-

-

-

-



524 rämjandelagenF SOU 1994:141

literingsarbetet fått minskad betydelse, det formella stödetäven om av
främjandelagen inte kan underskattas.

En länsarbetsnämnd reglerna bra och fyller sin uppgiftär änattanser mer
väl; de borde arbetsgivaren uppfattas värdefulla ochäven av som som en
vägledning och beskrivning för hur skall hantera personalav ramarna man
försörjningsfrågor. För det fåtal arbetsgivare inte uppskattar reglernasom
fyller de definitivt funktion. Konflikter och problem kan uppstå nären
myndighetsföreträdare slår arbetsgivaren i huvudet med lagen i stället för

hjälpa till få fram innebörden i lagen och tolkningen reglerna. Iatt att av
många fall finns det risk för drarärendet på tiden.att uten

En nämnd de anställningsfrämjande bestämmelsernasäger harattannan
tillämpats i ringamycket omfattning. Bland har både länsarbets-annat
nämndens och arbetsfönnedlingamas organisation och arbetssätt sedan

främjandelagens tillkomst ändrats på sådant främjandelagens fö-sättett att
reskrifter i dess nuvarande utformning svåra tillämpa. Det gällerär att t.ex.
delegering olika arbetsuppgifter och beslut, tillkomsten arbetsmark-av av
nadsinstitut och Arbetslivstjänster förändringar regler för arbets-samt av
marknadspolitiska åtgärder.

Nämnden uppfattningen utvecklingen på arbetsmarknaden till-är attav
med förändringar i arbetsrätten sannolikt kommer detgöra änattsammans

svårare för äldre och handikappade komma in arbetsmarknaden ochatt
behålla det arbete de redan har. Som stöd för de behövssvaga grupperna
enligt nämndens mening någon form lagstadgade regler. Men nuvarandeav
regler bl.a. på grund bristande sanktionsmöjligheter inte tillräckligtger av

istöd arbetet. Kanske skulle framtida främjandelag kunna beståen av en
kombination sanktions- och stimulansåtgärder. Från förrnedlingssynav
punkt kommer i förhandlingsläge har någotett annat attman om man er-
bjuda. Någon form lagstadgade regler behövs framöver.ävenav

följerNedan ytterligare exempel på från länsarbetsnärnndema.svar
Ett slopande reglerna skulle försvåra arbetet med arbetsplacering.av
Även bestämmelserna sällan leder till direkta åtgärder bedöms deom
ha preventiv effekt. Lönebidragsanställda har undantagits vidt.ex.en
varsel med hänvisning till bestämmelserna i främjandelagen.
Reglerna anställningsfrämjande åtgärder kan bra ha iattom nog vara
bakgrunden, de inte används enligt sin bokstav.även om

-
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troligtDet den massiva information anpassningsfrågorär att om som
drevs till positiv inställninglagen har lett det gällernär när attvar ny en
anställa handikappade. Det önskvärt bestämmelser markerarär att som
samhällets på dessa frågor finns.syn
Lagförpliktelser skall finnas aldrig eller sällan behöva användas.men
Främjandelagen utformad inteden mycket stöd. Detärsom nu ger
finns dock anledning bestämmelsemas existens har all-att tro att en
mänpreventiv effekt. revideringEn lagtexten kan värdeav vara av men
lagen och dess mening bedöms värdefull i framtiden. Utanävenvara
lag mjukvarselkan och liknande försvåra arbetsfönnedlingamas ar-
bete. Reglerna förmedlingen rådrum mycket viktigt.ärettger som
Anställda inte uppfattas fullgod arbetskraft riskerar fristälattsom som

vilketlas leder till ökad utslagning. Klarare regler rehabiliteen om
ringsansvaret leder till snabbare handläggning och för berördutrymme
myndighet effektivt arbeta förebyggandemed verksamhet. börManatt

olikade aktörerna i uppdrag samarbeta och samordna regelver-attge
ken.

Vad gäller de anställningsbefrämjande delarna i fungerarlagen så de i

dag i bästa fall någon form moralisk påtryckning. Kanske kansom av
finnasdet anledning låta faktiska utformningenden harmonieraatt mer

med denna funktion.

De mätbara effekterna främjandelagen begränsade.ärav
Två länsarbetsnämnder upplever lagen uddlös. Otydliga formuäratt
leringar frånvaronoch sanktioner har medfört legio.övertramp ärattav
Som exempel det landsting har haft del sin personalnämns storsom av
anställd visstidsanställningar.upprepade Någon särskild 0rdgenom
ning för skydda handikappade vid uppsägning finns i regel inteatt
heller.

Regelverket administrativt svårhanterligt och den ñskala uppgiftenär
står i målkonflikt med andra angelägna uppgifter.
Länsarbetsnämnden med tveksamhet på regler tvångsvis skallser som

områden där avtal det naturliga umgängesförfarandet, ochöver ärta
erfarenheterna visar också regelverket utnyttjas i mycket ringaatt ut-
sträckning. Länsarbetsnämnden svårtdet ha bestämdäratt attanser en
uppfattning frågan reglemas existens har verkat preventivt tankenom
bör inte helt uteslutas det gäller s.k. äldreav gångar.när
Länsarbetsnämndens arbetsförmedlingensoch kontakter med arbets-

givare bygger på samverkan. En förmedlingens viktigaste uppgifterav
för kunna lösa sitt dubbla uppdrag god service till arbets-att att ge
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givare och arbetssökande upparbeta goda relationer med företagär att
underlättas inteoffentliga institutioner. relationeroch Dessa attgenom

arbetsmarknadsmyndigheten tvingande lagstiftning. Sähotar med en
naturligtviskerligen på detta hantera den konflikt kankan sätt somman

tillämpningen arbetsmiljölagen. Nämnden dockligga i attmenarav en
minst med tanke på det ilagstiftning i dessa frågor underlättar, inte att

svårarevarje fall under den framtiden kommer ti-närmaste änatt vara
platsbereda märmiskor med arbetshandikapp på arbetsmark-digare att

naden.

§§ i länet för få arbetsgivareFrämjandelagens 7-14 används inte att att
med nedsatt arbetsförmåga. Viss kritik har dockanställa arbetstagare

från handikapporganisationerframförts arbetsförmedlingen ochmot
användning främjandefackliga organisationer. Det talar motsom av

inslag tvång finns i och med länsarbetsnämndenlagen detär attav som
arbetsgivare anställa denne egentli-kan anmoda att en person somen

försämrainte vill anställda. förhållande skulle kunnaDetta samar-gen
sikteller kontakterna med arbetsgivarsidan, vilket på kan inne-betet

situation arbetshandikappade.bära försämrad för deen

framgår sammanfattningsvis länsarbetsnänm-Av att merpartensvaren av
positiv inställning till lagens regler anställningsfrämjandedema har en om

Även alltid används enligt sin bokstavåtgärder. bestämmelserna inteom
preventiv effekt.eller leder till direkta åtgärder bedöms de ha en

allt utfornmingen lagen.Kritiken bestämmelserna gäller framförmot av
inslag tvång finns.Några länsarbetsnärnnder kritiska till detär t.ex. av som

Inslaget tvång arbetskrävande och tveksam metod, och insatsenärav en
står i proportion till vad kan åstadkommas. Man vidaknappast menarsom

med arbetsgivarsidan.just detta förhållande kan försämra kontakternaattre
§§länsarbetsnämnd inte använder främjandelagens 7-14En som uppger

otydligt formuleradjust det motivering. Vidare lagen ochärattangessom
saknar sanktioner.

Samverkan med försäkringskassa och arbetsgivare

följer från länsarbetsnämndema hurNedan kommentarer om man ser
försäkringskassan och arbetsgivaren.samverkan med

inte lagen skulle påverkaLänsarbetsnämnden har upplevt att samver-
försäkringskassan eller arbetsgivare i rehabiliteringsärendenkan med

-

-

-

-

-

-
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på negativt Genom etablerat finnssamarbete försätt.ett ett utrymme
lösa samverkansärenden bra sätt.att ett

Samverkan i rehabilitering med försäkringskassan och arbetsgivaren
kan efter utförd rehabiliteringsutredning leda till företaget inte kanatt
ordna lämpliga arbetsuppgifter för den försäkrade. Frågan ekonoom
misk kompensation i form lönebidrag uppstår. När arbetsgivat.ex. av

inte kan erbjuda lämpliga arbetsuppgifter eller omplacering efterren
rehabiliteringsinsatser varslas arbetstagaren uppsägning och såom
småningom flyttas till arbetsförmedlingen. Detta medföröveransvaret

antalet arbetssökande med arbetsbegränsningar eller handikappatt
ökar.

Verksamheten i anpassningsgrupper medförde många personalfråatt
kunde lösas i medelstora och företag. Lagen betraktasstörregor mer

samverkanslag. Den lagstiftningen, arbetsmiljölagen ochsom en nya
lagen allmän försäkring, har främjandelagen. Försäkringskas-ersattom

och yrkesinspektionen har till del tagit länsarbetsnärrm-överstorsan
dens och arbetsförmedlingens tidigare roll medverka i rehabiliteringatt
för redan anställda. Nämnden inte detta konfliktförhållande.ettser som
Arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden har möjlighetstörre attnu

sig de äldre eller handikappade arbetssökande.ägna Frärnjandela
målgrupp enbart de arbetslösa.ärgens numera

Länsarbetsnämnden ingen direkt konflikt i de rehabiliteringsfrågorser
har lösa tillsammans med försäkringskassan och arbetsgivare.attman

Länsarbetsnärrmden har inte uppfattat några konfliktsituationer med
anledning samverkan.av
Genom den tydliga gränsdragning finns mellan Arbetsmarknads-som
verkets för dem arbetslösa respektive har anställning,äransvar som en
upplevs inte de olika regelverken kommer i konflikt med varandra.att
Eventuella konflikter mellan rehabiliteringssträvanden och främjande
lagen föga besvärande främst därför främjandelagensär regler vadatt
gäller inslussning knappast har kommit påverka rekryteringsarbetet.att
Tidigare förelåg del gränsdragningsproblem mellan försäkringskas-en

på den sidan och länsarbetsnämnden och arbetsförmedling påsan ena
den andra då det gällde för individer med nedsatt arbetsför-ansvaret
måga. Sedan några år finns emellertid i länet s.k. samverkansgrupper,
både regionala och lokala. I dessa sker bra samarbete mellan intres-ett

i rehabiliteringsarbetet.sentema
Samverkan i dessa avseenden sker huvudsakligen inom förramen
Arbetslivstjänster. Ett påpekande nämnden i dettagörsom samman

-

-

-
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-

-

-
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personalrehabiliteringförarbetsgivamas ökadehang är att avansvar
fåttvilket harmycketnyanställningarmedförthar övervägsatt noga,

anställningsmöjlighetema förförkonsekvenser utsatta grupper, som
äldre och handikappade.

regelverken läns-eventuell konflikt mellanfrågandet gällerNär serom
etableratregel finns detproblem. Iarbetsnämndema inga större ett samar-

konfliktgällandenämnd dockmyndigheter. Enmed berördabete gör att
åvilarbeaktar detinte respektive myndighetuppståkan ansvar somom

dem.

regelverkenSamordning av

eventuellalänsarbetsnämndema löserexempel på hurföljer någraHär

samordningsproblem.
har länsarbets-samverka bästaundvika konfliktFör sättsamtatt

utarbetat dokumentförsäkringskassan i några länochnämnden ett som
emellan.ansvarsfördelningen demklargör

syftar bl.a.år projektlänsarbetsnänmd finns sedanVid ett ett somen
och arbetsförmedlingenförsäkringskassanfå yrkesinspektionen,till att

visar påvissa företagskontakter. Dettaarbeta ihop vidreellt vägatt en
regelverken.de olikasamordna arbetet medför att

skett, inte minstrehabiliteringsarbetet harsamverkan iEn ökning av
Samverkansamordningsansvar.försäkringskassan har ettattgenom

användaträning iutbildningsinsatser ochinnebär attt.ex. gemensamma
arbetstagare medarbetstagare ochgäller för äldrede bestämmelser som

arbetsförmåga.nedsatt

några länsarbetsnämnderSammanfattningsvis kan konstateras att uppger
försäkringskassan, arbetsförmedöverenskommelserträffat medde haratt

gäller ansvarsfördelningenyrkesinspektionen vadiblandlingen och även
emellan.myndigheterna

reglernaFörändringar av

fråganhaft följande synpunkterLänsarbetsnämndema har om en even
tuell förändring reglerna.av

möjlighet för-har inte7-14 §§. LänsarbetsnämndenMan bör överse
anställningar.bjuda tidsbegränsade

regeländring behövs för närvarande inte.Någon

-

-

-

-

-

-
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Länsarbetsnämnden vill framhålla regelverk nonnverk bör fm-att ett
på arbetsmarknaden reglerar dessa frågor.nas som

Att slopa regelverket bör tänkas igenom väl. Det kommer förmodligen
försvåra utplaceringen deatt utsattaav gruppema.

Lagar och förordningar bör och möjligt skrivas såöver deattses om
kompletterar varandra och inte skapar konflikter.

Lagen borde kunna utformas bättre.

Behålls lagen bör den i första hand till lagstiftning.anpassas annan
Länsarbetsnänmden i framtida regelverk ringa behov reglerettser av

hävdar krav rekrytera handikappade eller inskränker tillatt rättensom
avtal visstidsanställningar. Däremot kan sannolikt regler häv-om som
dar äldres till fortsatt anställning och möjligenrätt också utomeuro
peiska medborgares till fortsatt anställning behöva skärpas.rätt
Det framför allt i två avseendenär precisering behöver skesom av
lagstiftningen. Det gäller hur långt arbetsgivarens sträckerena ansvar
sig har han endast för utreda rehabiliteringsbehovet ellerattansvar
har han för rehabiliteringsåtgärderäven och kostnader härföransvar
Den andra gråzonen behöver utredas den mellanärsom grupperna an-
ställda respektive arbetslösa med rehabiliteringsbehov. Tidig rehabili
tering främjas inte omständliga förhandlingar skallav om vem som
driva och bekosta ärendet.

Reglerna äldreavgångar enligt 7a § kan bort fyller ingen funk-tasom
tion. Den möjlighet tidigare fanns kombinera uppsägningarattsom av
SIS-åringar förstmed arbetslöshetsersättning och därefter pension på
grund arbetsmarknadspolitiska skäl finns inte längre.av

Även länsarbetsnämndema positivt inställda tillmerparten är 7-om av
14 främjandelagen det endastär nämnd bestämmelatten som uppger

Övrigabör kunna behållas ändringar. nämnder bestäm-utanserna attanser
melserna behöver Lagen bör kunnaöver. utformas bättre ocht.ex.ses an-

till lagstiftning så reglerna kompletterar varandra.attpassas annan

15.6.3. Arbetsmarknadsstyrelsens svar

någonHar fråga någon gång hänskjutits till §främjandeEr enligt 10
lagen tillämpas denna bestämmelse huvudöver tagen

Enligt från Arbetsmarknadsstyrelsen har ärende hänskjutits tillettsvar sty-
relsen inte enligt 10 I detta fall det arbetsgivare imen var en som en

-

-

-

-
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länsarbetsnämndensArbetsmarknadsstyrelsen hade begärttillskrivelse att
Ärendet ändradearbetsgivarensedanavslutadesskulle hävas.anvisning

tillmötesgick nämndens begäran.ochståndpunkt

med§§ överläggning Ar-kallelse tillfrämjandelagenI 1-13 omHar
arbetsförmedlingstväng,betsmarknadsstyrelsen, anvisningar, omom

påöverläggningaräldre arbetstagare,förbud sägaattmot omuppom
bestämmelserdessabranschnivå någon gång tillämpats tillämpas

§§främ-eller 20åtal brott 19allmänt förhuvud taget Haröver mot
förtsutdömande vitenågonsin väckts talanHarjandelagen avom

13 § tilläm-förekommit. har§§ inte Däremotoch 12 harenligt llKallelse
inte utfärdats,arbetsförrnedlingstvång harNågot beslut sty-menpats. om

äldreförbudantal företag diskuteratmed sägarelsen har mot attett upp ar-
1980-börjanöverenskommelser har undertiotalDrygtbetstagare. ett av

anställningaktivt verka förbranschorganisationerträffats medtalet attom
arbetsförmåga. antalnedsatt Ettmedoch arbetstagareäldre arbetstagareav

metoder-behandladeöverenskommelser därföljde dessakonferenser man
berördesdeltog dekonferensema över-för detta arbete. I parter som avna

enskommelsen.

utdömande vite harnågon talanoch20 §§ har inte19 och använts, avom
inte förts.

någon gäng§ har tillämpatsfrämjandelagentill 14NiKänner om

§ inte tillämpats.Arbetsmarknadsstyrelsen har 14Enligt

någonlagenbeslut enligtArbetsmarknadsstyrelsenstalanHar mot
§enligt 24gäng förts hos regeringen

vid något till-enligt 24 § förtssig talaninte erinraEnligt kan attmansvar
fälle.
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5. Vad allmännaErär uppfattning främjandelagenom ;
särskilt angående -6§§varselreglerna 1 ,

angåendesärskilt reglerna anställningsfrämjande åtgärderom
bl.a. hur dessa förhåller till andrasig regler arbetsmiljölageni
och lagen allmän försäkring angående rehabilitering,om
särskilt angående möjligheterna förbjuda tidsbegränsadeatt
anställningar,
särskilt angående de sanktioner finns knutna till lagen.som

Bör lagen ändras såfall påoch i vilket sätt

Generellt kan 1-6 §§ behövs för nåsägas övergripande arbetsmark-att att
nadspolitiska syften. Däremot bör lagtexten för undanröja risköver attses
för misstolkning. Exempelvis bör 1 och 6 §§ beträffande varsel och under-
rättelse kunna föras samman.

Arbetsmarknadsstyrelsen tidigare i skrivelse till arbets-attuppger man en
marknadsdepartementet påpekathar behovet reglernaöversynav en av om
anställningsfrämjande åtgärder i förhållande till andra regler, i arbets-t.ex.
miljölagen och lagen allmän försäkring. Detta behov kvarstår.om

Främjandelagens regel beträffande förbud tidsbegränsade anställningarmot
har ingen relevans i förhållande till vad gäller arbetsmarknaden,som
och regeln kan därför slopas.

Konstruktionen med sanktioner i sig riktig det finnsär dock skäl attmen se
storleken på avgifterna.över

-
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-
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Förord

1992 i uppdrag för 1992 års arbetsrättskom-Hösten fick undertecknad att
medbestämmandelagen påver-mitténs räkning utarbeta hurrapporten om

utfördes september-nokar samhällsekonomin. Arbetet i huvudsak under

vember 1992, och utkast till slutrapport kunde i decemberpresenterasett
992.l

huvudinnehåll resultaten enkätundersökningRapportens utgörs av av en
genomfördes i 1992. riktade till 000 slumpvisoktober Enkäten sig lsom

till omkring 250 slumpvis utvalda fackliga för-utvalda arbetsplatser samt
troendemän.

Sören Wibe

-
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genomförandetSyftet och

Syftet1.1.

samhällsekonomiskadeanalyseraföreliggande arbeteSyftet med är att
sådansig självtmedbestämmandelagen. Deteffekterna säger att en ana-av

och in-kostnademabeloppi bestämdalys aldrig kan utmynna angersom
vad dennaslags effekt ochVadmed lagen. ärtäkterna är ett somsom

aldrig preciseras isig sällan ellersamhällsekonomiska värde låtereffekts

Syftet med dennaspecifik kunskap.tal eller i formbestämda ärrapportav
approximativ bild några la-försökadärför begränsat; att av avengemer

effekter.väsentligagens mer

frågan medförsök besvaraMetodmässigt innehåller attettrapporten om
ej. praktikenintäkter eller Ikostnader överstiger dessbestämmandelagens

noll-altemativ,jämförs medmedbestämmandelagenbetyder detta ettatt
innebärUttryckt i ekonomiskasituation någon lag alls.dvs. termerutanen

marginalanalys lagens effekter,genomförsdet inteattansatsen aven
lagen medförmarginell förändringanalyseras intedvs. det ett po-avom en

uttalandenföreliggande analysennegativt I densitivt eller görsnetto. om
uppmjukning ellerfungerar, inte huruvidahelhet och hur denlagen ensom

samhällsekonomin.medför positivt förskärpning nettoett

genomförandetUppläggningen och1.2.

förstametodmässigt olika För detprojektplaneringen ingickI ansatser.tre
resultaten återges.forskning genomgås och de viktigasteskulle tidigare
i länder.jämförelse med förhållandena andra Tan-skulleVidare görasen

anställdasskiljaktiga förhållanden vad lagar deken här att omavservar
t.ex. i formockså effekter på arbetsmarknadenmedbestämmande avger

från kunde få uppfattning lagensarbetskonflikter och dettaatt en omman
antal företagsbesökSom tredje led i undersökningen skulleeffekter. ett ett

-
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genomföras varvid medbestämmandelagens konkreta funktion skulle stu
deras.

Den ursprungliga planeringen har följts såtillvida alla deatt tre momenten
har genomgåtts. Avgörande för analysen emellertid deär att tre ansatsema

kompletteratshar med fjärde, omfattande enkätundersökning tillen en
0001 olika arbetsplatser i landet och till omkring 250 fackliga förtroende

Anledningen till denna enkät genomfördesmän. företagsbesökenatt attvar
tiotalett på fyra olika i landet verkade visa på förvånansvärtorter en po-

sitiv inställning till medbestämmandelagen från företagens sida. Eftersom

företagens bedömning medbestärnmandelagen central punkt iutgörav en
hela undersökningen, beslutades det grundlig undersökning för attom en
klarlägga sakfrågan. Med detta beslut ändrades undersökningen såäven
tillvida enkätundersökningen och dess resultat kom huvudatt utgöraatt
innehållet. förhållandeI till enkäten och dess resultat vad har kornär som
mit fram vid de övriga underordnat intresse.tre ansatsema av

Resten disponerad på följande vis. I avsnitt 2 diskuterasär derapportenav
tänkbara samhällsekonomiska effekterna medbestämmandelagen. Kapitav
let avslutas med redovisning några de företagsstudier haren av av som ge-
nomförts. Avsnitt 3 centrala avsnitt och omfattar redoutgör rapportens en
görelse för enkäten och de resultat framkom. avsnittI 4 jämfögörssom en

lagstiftningenrelse med i andra länder och analys de olika arbets-en av
marknaderna. Rapporten avslutas med kort sammanfattning i avsnitten

Medbestämmandelagen och
samhällsekonomin

2.1. Teoretiska överväganden

En lag medbestämmandelagen har naturligtvis hel rad effekter påsom en
samhällsekonomin. Det handlar något eller mindre griper in iom som mer
verksamheten på flestade arbetsplatser och direkt och indirekt påver-som
kar de flesta yrkesverksamma i landet. Som påpekades inledningsvis detär

-
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detta enkla skäl omöjligt fullständig precisering deattav ge en av sam-
hällsekonomiska konsekvenserna.

finnsDet emellertid antal tänkbara faktorer medbestämmanderörett som
lagens påverkan på samhällsekonomin. förstaDen naturligtvis denär att
direkta förhandlingstiden ökar. Medbestämmandeförhandlingar och infor-
mation isker de allra flesta fall på arbetstid. Allt lika kommer såleannat
des produktionskostnadema för företag öka eller, vilket ärett att samma
sak, mindre kommer produceras vid arbetsstyrka, eftersomatt samma en

del arbetstiden går till icke produktiv sysselsättning. Till denstörre av
direkta förhandlings- och inforrnationstiden skall givetvis läggas tidäven
för förberedelser liknande.och

direktaDen effekten medbestämmandelagen dvs. förhandlingstiden ärav
emellertid troligen mindre de indirekta effekterna. Lagen kan nämligenän
påverka arbetseffektiviteten inom företaget flertal olika Genomsätt.ett

formalisera förhandlingar och information kan medbestämmandelagenatt
inverka negativt på den statiska företagseffektiviteten; problemlösning blir

byräkratiserat och allmänt krångligt. Lagen kan påverka den dynaäven
miska effektiviteten så effektivare teknik införs i långsammare taktatt en

eljest. Arbetsgivaren måste förhandla med facket, han måste informeraän
och hela denna procedur kan naturligtvis fördröja införandet metoav nya
der eller teknologi. På kan medbestämmandelagen bidra tillsättny samma

fördröja strukturomvandling, förhindra snabba nedskär-att t.ex. attgenom
ningar inom olika produktionsområden. Kort medbestämmandelagensagt,
kan mycket väl få till effekt produktivitetsutvecklingen inom företagenatt
går långsammare eljest.än

finnsDet emellertid effekter går i riktning. Genom deäven motsatt attsom
anställda informeras ekonomi teknik,och erhåller de förståelse förom en
nödvändiga förändringar. Genom de vidare tillåts förhandla, så kommeratt
samförstånd konflikt prägla besluten, de anställda behöver inteän attmer
känna sig överkörda och konfliktanledningama kan minska. Genom
dessa och liknandeandra reaktioner kan medbestämmandelagen bidra till

förändringar går smidigare eljest och därför den allmänna effektiänatt att
viteten ökar och produktivitetsutvecklingen påskyndas.

En speciell aspekt här medbestämmandelagen så tvingarär sägaatt att ar-
betsgivaren till sig de anställdas erfarenheter. Genom detta kan allaatt ta

företagsbeslut strategiska överväganden, organisationsförändtyper av

-
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naturligtvisSamtidigt det tänkbartringar osv. bli bättre underbyggda. är
blandas in iblir rad irrelevanta synpunkterbesluten sämre attatt engenom

hela.det

alltså medbestämmandelagenFrån teoretiska utgångspunkter kan på-rent
produktivitetsutveckling både positivt ochverka företagens effektivitet och

först i empiriskVilken effekt dominerar kannegativt. avgöras en ana-som
företagseffektiviteten inte enda böreffekten på denlys. Men är som upp-

samhällsekonomisk bedömning. Av betydelsemärksammas i är ävenen
medbestämmandelagens effekter för de anställda. Det exempelvis fulltär

vid bemärkelse förbättras lagen,möjligt de anställdas arbetsmiljö iatt av
planerasfår information vad sker och vaddet.ex. att som somgenom om

vid förändringareller ledningen beaktar deras synpunkteratt avgenom
anställdai ekonomiska innebär detta deolika slag. Uttryckt äratttermer

ersättning, eftersomutföra arbete till lägre ekonomiskberedda att samma
bättre i något avseende. effekterarbetet har blivit bekvämare eller De

i ekonomiska företahar diskuterats innebär, uttryckt termer, attovansom
förskjuts. princip kan viutbudskurva, dvs. marginalkostnadskurvan, Igets

samhällsekonomiska effekterna lagen i tvâ fi-då illustrera de tänkbara av
a-b enligt följande.figur 1gurer

samhällsekonomiska ejâfekternaFigur 1 Principillustration till dea av
produktionen fördyras:medbestämmandelagen. Ejâfekter innebär attsom

Ökad företagsbeslut, lägreförhandlingar information,tid till och sämre

produktivitetsurveckling m.m.

Pris
Utbud

Samhällsekonomisk

Efterfrågan

Kvantitet

-
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Figur 1 b Principillustration till de samhällsekonomiska effekterna av
medbestämmandelagen. Effekter lägre produktionskostnader:som ger
Bättre arbetstrivsel, bättre beslut, snabbare produktivitetsutveckling, färre
arbetskonjlikter m.m.

Pris

Utbud

l4 Samhällsekonomisk

Efterfrågan

Kvantitet

I båda figurerna den samhällsekonomiska förlustenvinstenutgörs detav
mörka området. Av de olika faktorer påverkar detta går det möjligensom

kvantifiera själva förhandlings- informationstiden.och För deatt övriga
effekterna kan vi möjligen uttala de eller små, ekoär stora attoss om men
nometriskt eller på något försöka kvantifiera förhållandenasättannat att är
under alla realistiska förhållanden intill omöjligt. Teoretisktnäst kan man
tänka sig olika former betalningsvillighetsundersökningar, dessaav men
blir kostsamma och mycket besvärliga genomföra.att

2.2. Medbestämmandelagen i praktiken

2.2.1. Inledning

Det ofta svårt med utgångspunktär enbart från lagtext förstå huratt en en
lag fungerar i praktiken. För studera den praktiska tillämpningenatt av
medbestämmandelagen genomfördes därför arbetsplatsbesök vid tiotalett

-
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föreoffentligaSåväl privataskilda i landet.fyraarbetsplatser orter som
från fyra dessa arbets-för erfarenheternaNedan redogörsbesöktes. avtag

fallpåtagligt från deskiljer sig intefrån de övrigaErfarenheternaplatser.
återges.som

50industriföretag anställdamindre medEtt2.2.2. ca

intervjuades.personalchefen1992 varvidi septemberbesöktesFöretaget
fackliga företrädarna.därefter deintervjuadestelefonPer

35huvuddelen50sysselsätterFöretaget cavaravca personer --
typisktLO-kollektivet. Företagetinomtjänstemannasidan och 15 är ettca

uppgått i koncern.sålts ochår harfamiljeföretag storensenaresom
några kraftigare tek-stadigvarit lugn ochutveckling harFöretagets utan

Efterfrågan på produkternavariationer.sysselsättningsmässiganiska eller
inriktad den in-till huvuddelenproduktionenstabil, ochtämligen ärär

hemska marknaden.

inga formelmedbestämmandeavtal. har hellerManlokaltsaknarFöretaget
6 åren hade endastmedbestämmandeförhandlingar. Under de senaste en

infördenämligen då företagetmedbestämmandeförhandling skett,formell

flex-tid.

informellförhandlingarna skerochinformationendelenDen största av
förändringarinformationlitet, så kanföretagetbasis. Eftersom är om

varje år samlas helaanställda. Två gångertill samtligasnabbt föras ut per-
fram-budgetutfall och analysinformationsonalen till avomgemensamen

anställnings-genomgång löne- ochVarje år skertidsproblem. även aven
fackliga företrädarna.deanställda tillsammans medför samtligavillkoren

fackligaVid samtal medstömingar.fungera bra ochSystemet verkar utan
medbestäm-välskött företag därbekräftas bilden litetföreträdare ettav

haft anledningbasis. Facket har aldriginformellfungerarmandet att
familjeföretagensdettaförhandlingar. Somkräva säger är ett avman

flexibelt och inforrnellt.obyrâkratiskt,kannämligenstyrka, att ageraman
garanti missbruk,sistafinnsMedbestämmandelagen utväg, motensom en

användas.garanti aldrig behövermen en som

-

-
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2.2.3. Ett industriföretagmellanstort 200med anställdaca

Företaget, ingår i koncern, sysselsätter 200 anställda,störresom en ca var-
50 tjänstemannasidan. Personalchefen intervjuades vid besök iettav

september 1992.

Företaget har inget lokalt medbestämmandeavtal. Huvuddelen medbeav
stämmandefrågoma handhas inom ledningsgrupp sammanträderen som

fjärde-var sjätte vecka. Inom ledningsgruppen vars protokollmötenvar
förs inte justeras behandlas alla viktigare frågor företagetsrörmen som
drift förändringar.och Gruppen består 4 fackliga företrädare,större di-av
visionschefen, produktchefen, ekonomichefen, personalchefen och försälj
ningschefen. Mötena i regel 3-4 timmar, dvs. totalt åtgår 2 manmåtar ca
nader för de direkta inom promille1 denmötena totalagruppen, ca av ar-
betstiden. Ekonomi och teknikfrågor de vanligaste frågorna inom led-är
ningsgruppen.

På koncemnivå finns dessutom fackliga i koncemstyrelsen,representanter
och lägre nivå finns dagliga morgonmöten på verkstadsgolvet. På de

behandlas dagliga driftsfrâgor.mötenasenare

Företaget förhållandena i tillfredsställande ochäratt stort sett attanser
fungerar smidigt och bra. allra flestaDe frågor kan lösassystemet utan

formella medbestämmandeförhandlingar. Som exempel på svåra frågorett
löstshar formella förhandlingar den arbetsvärderingnämnerutansom man

företaget har infört och har överenskommit med facket.som varom man
Systemet som bygger på kvantiñering ansvar, punktlighef osv.en av
har lett till ökad lönedifferentiering, och det kan skilja 7-9 kr timmenen
mellan olika arbetare beroende på värderingen. Hela detta paket, som en-
ligt företaget påtagligt har ökat produktiviteten, kunde införas konfliktutan
med facket.

En fråga dock kommer drivas till formella medbestämrnandeför-attsom
handlingar de personalinskränlçningar förestår;rör ungefär hälftensom av
tjänstemannapersonalen 25 st. skall friställas. Här har tillsattman pro
jektgrupper med fackliga representanter för konkreta förslag i fråatt ge

och beslut kommer medbestämmandeförhandlas.attgan, gruppemas

Företagets inställning till medbestämmandelagen i positiv. I praktiär stort
ken saknar lagen med rutinernuvarande betydelse, utan den skullemen
säkert många företag missköta informationen till och förhandlingarna med

-
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-
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säkerligeninledningsskedetledde iMedbestämmandelagenanställda.de
hittatharefter handbyråkrati,ineffektivitet ochhel deltill man rumenen

belastning. Företillgångblivitharlagen äntiner gör att ensnarare ensom
informations-facketlagenproblem medheller ingetupplever atttaget ger

monopol.

000 anställdaindustriföretag 2medEtt2.2.4. stort ca

mindre industritill detrakamånga avseendeniföretagDetta är motsatsen
2 000med bortåtindustriföretagdet sigHärföretaget. rör ett stort an-om

omkringHuvuddelenkoncern.enhet iställda. Företaget störreutgör enen
absolutaoch denLO-kollektivet,anställda tillhördetredjedelartvå av

är män.merparten

på konnivåer inom företaget,olikaförsiggår fyraMedbestämmandet
lokaliseverksamhet meddivisionsnivå omfattandecemnivå, samma

själva arbetsstäldivisionsnivå dvs.lokali landet,olika platserring
på fyra olikaledningsgrupperverksarnhetsnivå. finnsDetpå lokallet samt

består konsomkoncernledningsgruppnämligenföretaget,inomplan av
behandlar i huvudsakochfackligacemledningen och representanter som

ochföretagsledningsgruppdivisionsledningsgrupp,frågor,strategiska en-
hetsledningsgrupp.

denföretagsledningsgruppennivån, medden lokalatvå sistaDe somavser
vardera,ungefär 15bestårlokalaviktigaste. De personeravgrupperna

tvåsammanträder ellerarbetsgivare. Manmellan fack ochfördeladelika en
per några timmar. Helanormaltsammanträdenamånad, ochgånger varar

år 1992.medbestämmandeavtal frånorganisationen baseras ett

medbestämrnandeförhandinteledningsgruppemaolikai deMötena utgör
informeras och dis-formella betydelse. I ledningsgruppemai ordetslingar

någonting,uppstår kringOm oenighetföretagsfrågor.viktigakuteras om
till ordinariearbetsgivaren kallardagordningen ochfrånfråganlyfts ut

medbestämmandeförhandlingar.

emellertidPå tid harfungerat bra.med få undantagharSystemet senare
tillnågotarbetsgivare ökat,mellan fack ochmotsättningama störstasom
personalinkombination medföretaget iomorganisationdelen beror av

både hjälpmedelarbetsgivarhåll lagenskränkningar. Från ettman somser
förankrahjälpmedel eftersom kanbelastning. Denoch är ett manensom

-
-

-

-

-
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-

-
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beslut förändringar hos facken. Samtidigt finns det skäl rikta kritikom att
lagen i flera avseenden. Ett problem enligt arbetsgivaren infor-mot är att

mationen till de anställda måste gå via facket. Man kan inte bara infonnera
de anställda, först måste facket informeras och sedan skall de informera vi
dare till de anställda. Ett problem enligt arbets givarsidan, facketsär,annat
storlek ungefär l förtroendeman på 50 anställda vilket det svårtgör att
fatta snabba beslut i detaljfrågor. Ett tredje problemäven facketsutgörs av
inställning lika villkor för alla företag förändring kan inteorten;om en
genomföras på arbetsställe enskilt i många fall kräver facketett utan att
samtliga arbetsställen på eller det lokala arbetsplatsområdetorten snarare
skall genomföra förändringen. Denna inställning återspeglar det förhållan
de tidigare rådde då arbetsgivarsidan för flera företag inom områdetsom
representerades villNu företagen förhandla förpart.av en gemensam var
Slg.

Sammanfattningsvis gäller sålunda företaget har utvecklat fastatt ett sys-
för förhandlingar och information på basis lokalttem medbestäm-ettav

mandeavtal. Normalt sker inga formella medbestämmandeförhandlingar
i det fall konflikter uppstår inom den normala förhandlingsordannat att

ningen. Systemet har fungerat tillfredsställande i tio år. Den direkta för-
handlingskostnaden på företagsnivå uppgår kanske till 1-2 heltidstjänster,
vilket någon promille de direkta personalkostnadema. Tillmotsvarar av
detta kommer dock förberedelsetid och annat.

2.2.5. Offentlig verksamhet Ett landsting

Företaget i detta fall sjukvårdsförvalmingär sysselsätter 4 000en som ca
anställda. Personalchefen vid förvaltningen intervjuades vid besök iett
september 1992.

Sedan några år finns medbestämrnandeavtal reglerar frågorna iett som
medbestämmandelagen. Systemet har sin bas i de klinikkommittéer som
finns på varje klinik inom förvaltningen. Dessa kommittéer har en egen
budget och bereder i princip alla frågor kan hänföras till kliniknivå.som
Löner bestäms dock förhandlingar enligt kollektivavtal.separatagenom
Beslutsmakten ligger givetvis kvar hos avdelningschefen chefsläkaren,

i princip alla frågor klinikkommittéema före beslut. Kom-men passerar
mittéemas sammanträden omfattar således såväl medbestämrnandelagens
inforrnationsdel dess förhandlingsdel. Alla frågor avhandlas inomsom som

-

-

-
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inom för-förhandlingar, någottill centralakan föraskommittéema som
15-20 gånger år.skervaltningen per

regelharläggaskanklinikkommittéemas verksamhetTill även att man
varje anställd skall hamålsättningenmedarbetarsamtal medbundna att

arbetsgivar-ellerklinikchefensamtal meden-timmesåtminstone ett annan
fackliganormalt fyrakommitté finnsår. varjegång Irepresentant peren

hållerarbetsgivarsidan. Manför möoch representantertrerepresentanter
2-3 timmar. To-normaltvarjeår ochungefär 10 gånger möte vararten per

överlappningarklinikkommittéema, dvs. utanimed400talt är personer
manåråtgår således 5Totaltarbetsstyrkan.totaladen10 procent caavca

direkta medbepromille för detltotala arbetsstyrkan,denrelativteller, ca
stämmandearbetet.

förvaltningskommittéförvaltningsnivån finnskoncem- ellerPå varsen
fackligacheferna pluscentraladeledamöter representanter.utgörs av

personalchefenenligtklinikkommittéermedErfarenheterna ärsystemetav
obyråkratiskt. Ettsmidigt ochfungerargoda. Systemetövervägande stort

i probleminsikt deoch får därigenomanställda deltardeantal somav
förvaltningskom-enbartfarms, så fannsklinikkommittéemafinns. Innan

resultatetmedbestämrnandefrågor, medforum förmittén permanentsom
nivå.på högre Detfrågor måste föraslokalamängder nuvaatt upp enav

bidrardelegering ochtillåter långtgåenderande attsystemet ansvaraven
lokal nivå.påbeslutenförankra mer

medbestämmandelagen med den konarbetsgivarhållFrån attmanmenar
effektiv verksam-fått något hinder förhar inteutforrrming denkreta är en

klinikkommittéer tillexistensenVisserligen lederhet, tvärtom. avsnarare
å andra sidan lederpappersutskick osv.,arbetebyråkratisktdel menen

Medbestämrnandelagenanställda.mellan ledning ochkontakttill bättredet
löstvilket hardet konkretaför detaljerad,möjligen lite sättär manmen

problem itillfredsställande. Ettsmidigt och ifungerarfrågorna stort sam-
organisationer 27 st. på arbets-antalet fackligadetmanhanget är att stora

omställningar.försvårar nödvändigaiblandplatsen

-
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2.3. Sammanfattning

Medbestämrnandelagen innebar väsentlig utvidgning de fackligaen av or-
ganisationemas informations- förhandlingsrätt.och Vid tiden för lagens
införande fördes tidvis mycket livlig diskussion vilka effekteren om som
kunde förväntas lagen. Det fanns uttalade farhågor för lagen skulleav att
innebära försämring företagens effektivitet i och med de anställda,en av att
via sina fackliga organisationer, bromsade införandet teknik och förav ny

allmänt ökad byråkratiseringen i företagen. Samtidigtrent farms det deen
hävdade nämligen medbestämmandelagenmotsatsen,som att attgenom

skapa bättre sarnarbetsklirnat mellan arbetsgivare ochett arbetstagare
skulle öka företagseffektiviteten och smidigheten i hanteringen olikaav
frågor. Från teoretiska utgångspunkter båda utfallen möjliga.är

En studie medbestämmandelagens tillämpning vid några företag visarav
på antal intressanta faktorer. Dels gäller uppenbarligenett den konkretaatt
hanteringen varierar kraftigt mellan olika företag. Medbestämmandearbetet
kan tydligen ske såväl mycket informella träffar i formellagenom som
medbestämmandegrupper. Ett samlat intryck vidare medbestämrnanär att
dehanteringen i regel präglas portion rutin och det hela lederstor attav en
till mycket få direkta konflikter.

Konfliktfrekvensen kan möjligen belysas med utvecklingen antalet do-av
i arbetsdomstolen. Detta i figur där detgörs totala antalet domarmar
antalet domar med hänvisning till medbestämmandelagensamt utvisas för

perioden 1970-1990.

-
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Ärligt 1970-1991.genomsnittdomar.ArbetsdomstolensFigur 2

genomsnittiAntal domar
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1988-911985-871982-841979-811976-781973-751970-72

MBHI m.h.t.VaravTotalt :II

i arbets-antalet domarstegringstarkamycketframgår denfigurenUr av
ökningSkälet till dennal970-talet.mittenskeddedomstolen mot avsom

område.lagstiftningenspåskeddeförändringarsäkerligen de somvar
ärenden i arbets-låg antalet1960- talen1950- ochhelasåUnder gott som

fem-1970-taletmitten30. Motkonstantpraktisktdomstolen runttaget av
år.150legatsedan dessdomar harantalettal, ochdubblades detta runt per

börjantendens allt sedanfallandeurskiljadockgårDet svagt avatt en
l980-talet.

fall medantaletframgår delsmedbestämmandelagenDå gällerdet att
perioden.under Enkonstantvarit tämligenharhänvisning till lagen svag

så litendenregistreras,visserligen1982-1984 ärkan attsedanökning men
variation.slumpmässigperiodindelningen ochmedförklarashelt kanden

medbestärnmandelaangåendeärendenafigurenframgår vidareDet attav
verksamhet;arbetsdomstolensliten delmycketutgjortstädse har avengen

Sammanmedbestämmandelagen.ärendena10enbart rörprocent avca
i arbetsdom-antalet domarutvecklingensålundafattningsvis gäller att av

ofta lederinte specielltmedbestämmandelagenintrycketstärkerstolen att
genomsnitt det endastarbetsmarknaden. Ipå ärkonfliktertill direkta unge-

år förs till arbets-medbestämmandelagenrörandefär 15 ärenden som per

-
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domstolen, och det mycket möjligt detta återspeglarär förhållandetatt att
medbestärnmandearbetet i huvudsak rutinärenden på arbets-ägnas ute
platserna och på inforrnellt når samförstånd i de frågorsättatt parterna ett
där olika ståndpunkter förekommer.

Att medbestämmandearbetet i huvudsak verkar rutinärenden ochägnas
förefaller ske tämligen obyråkratiskt kanske inte uppseendeväckande.var
En förvånande iakttagelse företagens inställning till medbeattmer var
stämmandelagen verkar pendla mellan indifferens och positivsvagten
hållning. Inte minst med tanke på den debatt har förts kring lagensom
föreföll det troligt företagens inställning skulle negativ,att attvara men
detta skulle balanseras positiv inställning från de anställda. Den posiav en
tiva attityden väckte emellertid frågan de besökta företagenom var repre
sentativa eller det hela uttryck för den försiktighet alltid inträom var som
der vid intervju. Frågans viktöppen uppenbar: Medbestämmandelaen var

effekter företagenspå funktion helt avgörande komponentutgör igens en
den samhällsekonomiska bedömningen. Av detta skäl och för resultatetatt

så förvånande, beslöts enkätundersökning förhållandet.störrevar om en av
Resultatet denna, vilket i avsnitt, korn hu-nästapresenteras utgöraav att
vudinnehållet i rapporten.

Enkäten och dess resultat

3.1. Inledning

Den enkätundersökning genomfördes riktade sig dels till företag, delssom
till fackliga förtroendemän. Frågorna endast delvis lika. företags-Ivar
undersökningen koncentrerades frågeställningen kring problemet med
effektiviteten, huruvida medbestämmandelagen i någon mening påverkade
den företagsekonomiska funktionen, till frågan tidsåtgången.samt om
Undersökningen riktade sig till 1 000 slumpvis utvalda arbetsplatser. för-I
troendemannaenkäten koncentrerades undersökningen frågor rördesom
arbetstillfredsställelse och inflytande. Denna enkät riktades till 270 fackliga
förtroendemän i SACO, TCO och LO.

-
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intedenAtt50Svarsfrekvensenblevundersökningarna procent.bådaI ca
flera på-ellerförsaknadespengartid ochpåberoddehögreblev att en

fallalla normalaemellertid ipå 50svarsfrekvens ärEnminnelser. procent
absoluhögapå detmed tankespecielltslutsatser,för säkratillräckligtfullt

undersökningarliknande stöErfarenhetersigsvarstal det här rör avta om.
20-30ytterligaremycketinte ändras procentder slutsatsen, att omsvaren

sigförväntakandet slaginte attEnkätemaenkäten. är attbesvarar manav
verkligeneller deogillardepopulationen,delspeciell t.ex. somsomaven
bekräftasDettaunderlåtitharmedbestämmandelagen,uppskattar att svara.

inkomtidigt och deinflötmellanjämförelse sent,även somsvar somenav
indirektbekräftasDetregistreras. ävenkunde attskillnadingendär genom

geografisktfonn,juridiskföretagsstorlek,oberoendetämligenär avsvaren
läge osv.

Företagsenkäten3.2.

Inledning3.2.1.

Centralbyrån,Statistiska000 avsig till 1riktadeFöretagsundersökningen
inflöt,500i landet. KnapptarbetsplatserutvaldaslumpvisSCB mensvar

okänd,fall adressaten20användas. I440endastskäl kundeolika varcaav
ifylltsallsde integrundmestadelsoanvändbara att20 avsvar varca

förbearbetas;för kunnain förkom20 gällde attoch för sentatt svarenca
Dataredovis-fast datumgräns.mednödvändigtdetbearbetningen envar

bearbetade440således pånedan baserasningen svar.

geografisk belä-ochjuridiskt ägandeFöretagsstorlek,3.2.2.

genhet

detta begreppanvändsframställningi dennaföretagenundersöktaDe som
påklassificerasarbetsplats kanmed begreppet ett stortliktydigthelt an-

efter ägande-branschtillhörighet ochefteranställda,antaletEftertal sätt.
företagsstorleefteruppdelad delssvarsfördelningen3 utvisasfigurform. I

offentlig ägande-ellerefter privatdelsanställda,antaleteftermättken

fonn.

-

-

-
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Figur 3 Företagsstorlek efter antal anställda. offentligaPrivata och

Antal 262, offentliga 178.privataöretag. svar:

120

100

80

60-

40.

20.

0
0-49Ingen 50-349 350-

uppgift anställda anställda anställda

l företag]Privata företag OffentligaI El

Som framgår figuren dominerar arbetsplatser tämligen fåmed anställda.av
besvarat fråganAv de har antalet anställda hälftenutgörs närmareomsom

företag med färre 50 anställda, och det finns goda skäl denän att anta attav
absoluta de inte har besvarat frågan antalet anställdamerparten av som om

småföretag.tillhör gruppen

Beträffande skillnaden mellan offentligt och privat kan först noteras att
offentliga företag har definierats alla statliga, kommunala och lands-som

tingens enheter; den exakta definitionen omfattar alla med juridisk kod 80-
89 enligt SCB:s Allakod. övriga företag har här klassificerats privasom
ta, dvs. ideella föreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och liknanäven

liksom statliga affärsföretagde, som har klassificerats aktiebolagt.ex. som
och därmed privata företag. Klassifrceringen således tämligenärsom grov
och endast approximativt riktig. För undersökningens syfte har det emeller-
tid bedömts mindre viktig fråga indela den juridiska formen iattvara en
exakta bildenheter. Den den ovanstående klassificeringen ärsom ger grov

i alla väsentliga drag riktig. Bortåt 90 de företag be-procentmen av som
tecknas privata verkligen privatägda, och motsvarande förhålärsom
lande gäller för offentliga företag.

Vid del tillfällen har det bedömts speciellt intressant analyseraatten vara
från företag inom industrin. Antal uppgår här till 88, dvs. exaktsvaren svar

-

-
-

-
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Eftersom det varit tänkbart20 de totala även attprocent svarensvaren.av
i Stock-materialet delats invarit beroende på geografiskt läge, har även

och Bergslagen postholmsområdet 100-199, Norrlandpostnummer
Övriga områdenaSverige. Antalet i de770-999 tresamt svarnummer

95, 74 respektive 271.var

förFormerna medbestämmandet3.2.3.

för medbestämmandet.första fråga i enkäten rörde formen DenEn svaran
välja det alternativ huvudfick här fyra alternativ, och det gälldede att som

enligtför information och förhandlingar medbestäm-sakligen användes
blevEftersom många svarade med två eller flera altemativ, såmandelagen.

för hela undersöknings-bortfallet 25 figur 4 visasIprocent.stort, svarenca

gruppen.

Figur Huvudsaklig form för medbestämmandet. Alla företag. Svars-4

338ördelning i procent av svar.

Procent
40

Förhandlingsmöten Ledningsgrupper Infonnella Annatmöten

huvudsakligen antingenSom framgår sker medbestämmandearbetet i sepa
när förhandlingsdelerataförhandlingsmöten i frågan definierat som en

från diskutera bestämd salçfrågavardera förgation möts attparten en
vidinformation fika eller lunchpauser.eller vid informella t.ex.möten

-

-
-

-
-

-
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företag,väsentlig skillnad mellan privata och offentligafinns detHär en
figur utvisar.vilket 5

för medbestämmandet. och offentligaFigur Huvudsaklig form Privata5

respektiveProcent iöretag. svar grupp.av
Procent

60

50

40

30-

20-

10-

Förhandlingsmöten Ledningsgrupper Informella Annatmöten

llPrivata företag]företag OffentligaEI

sigSom framgår använder den privata sektorn i mycket utsträckningstörre
i offentliga långtinformella medan det i högre grad förlitarmöten, manav

till förhandlingsmöten.sig direkta

iInte beror mötesformen hög grad storleken företaget, någotoväntat av
iillustreras figursom
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Figur 6 Huvudsaklig form för Olikamedbestämmandet. företagsstorlekar.
158, 84 53Antal i ochsvar grupperna: .

100%

75%

25%

0%-
0-49 anställda 50-349 anställda 350- anställda

Informella uLedningsgrupper Fonnella MBL AnnatmötenI n
möten

Som kunde förvänta sig så andelen informella iär möten stor ut-man
sträckning koncentrerade till mindre företagen,de där de absoludenutgör

omkring två tredjedelar. På motsvarande gäller ande-sättmerpartenta att
formella MBL-möten ökar direktlen med företagsstorleken och når i grup

de företagen 60med till Intestörsta oväntatprocentpen upp ca av svaren.
sig alltså graden formalismvisar det i medbestämmandearbetet di-äratt av

proportionell företagsstorleken.rekt Små företag sköter medbestärnmot
mandearbetet informella formella förhandmöten, storagenom genom
lingar.

Föremålet för3.2.4. medbestämmandet

fickFöretagen på frågan vilken ärenden behandladesäven typsvara av som
i medbestämmandeförhandlingar. frågeforrnuläretI formulerades detta som
den föremålärenden oftast blir för uppmärksamhet inomtyp av som
MBL-systemet. De svarande fick här fördela 100 tänkta ärenden på sex
olika kategorier. Samma fråga också i förtroendemannaenkäten. fi-Igavs

utvisas från båda7gur svaren grupperna.

-

-

-

-

-
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Ärendetyper.Figur 7 Företagens och fackens uppfattning. Bortfall:
83, fackFöretag 12.

Procent MBL-ärendenav35

30-

25

20-

15-

10.

Arbetsmiljö Org.förändr. Personal Ekonomi Chefstills. Annat

llFöretagens |laFacketssvar svar

Som framgår figuren den vanligaste ärendetypen personalfrågorärav av
olika slag. står förDessa 30 alla ärenden, följt organisaprocentca av av
tionsförändringar med 25 Likheten mellan från företagenprocent. svaren
och de från förtroendemännen anmärkningsvärd. Vill karaktäär grovtman
risera användningen medbestänunandelagen, kan omkringsäga attav man

femtedel ärendena behandlar förändringar organisation ochen av av ar-
betsprocess, medan fyra femtedelar behandlar rutinärendenuppemot av
olika slag, arbetsmiljöfrågor, budgetfrågor och liknande. Denna kategori
sering visserligen det verkar onekligenär den absolutagrov, men som om
huvuddelen medbestänunandeärendena tämligen rutinartade förhålrörav
landen. företagsbesökDe har gjorts jävar inte detta påstående.som

Tidsåtgången3.2.5. för medbestämmandet

En viktig fråga i undersökningen rörde den förhandlings-totala och infor-
mationstiden. I undersökningen frågades det efter hur många mantimmar

månad åtgår för medbestämmandeförhandlingar och information.per som
uppgiftDenna har sedan ställts i relation till antalet anställda varvid ett re

lationstal har beräknats. Detta tal alltså den totala tiden för medbeavser

-

-

-

-

-
-
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beräkningentotala arbetstid. Vidföretagetsi förhållande tillstämmandet
månad.160 timmarvarje anställd arbetarhar antagits att per

variationer. Då antalet kumuuppvisar inteTidsåtgången oväntat stora svar
figurerhålles bild utvisas idenleras som

arbetstid.totalmedbestämmandet. ProcentTidsåtgången förFigur 8 av

1,2

l .

0,8

0,6

0,4

0,2

0
10060 80400 20

kumulerat antalantalProcent svarav

tidsåt50 företagen harföljande8 skall tolkasFigur sätt: procent enav
promille den totalaunderstiger 1för medbestämmandetgång ar-avsom

tidsåtgång för medbestäm-företagen har92betstiden, och procent enav
företag av 347 denunderstiger Trelmandet att to-procent. uppgersom

tvåuppgår till Ettför medbestämmandettidsåtgångentala än procent.mer
troligt åtrnins-30 Det10, ochföretag är än attett procent.ett meruppger
felskrivning;missförstånd elleruppgifterna baserastvå sistadetone

för månad. Dettidsåtgången år i ställetkan ha äruppgettt.ex. perperman
felskrivningar. Ettnågra de lägsta värdenalika troligtemellertid äratt av

räknar med de tio högsta ocherhålles därför interimligt medeltal om man
Då erhålles följande.tio lägsta värdena.de

TIDSÅTGÅNGENFÖRMEDELVÄRDE 0,22 procent

TIDSÅTGÅNGENFÖRMEDIANVÄRDE 0,11 procent

arbetstiden till med0,2 den totalagenomsnitt åtgår alltsåI procent avca
Hälften alla företag harinformation.bestämmandeförhandlingar och av

-

-

-
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dock tidsåtgång lägre 0,1 dvs. promille. Nu efterfrågasän procent,en en
här den direkta tidsåtgången, och det fullt möjligt förberedelseär att t.ex.
tid och liknande uppgår till kanske storlek. Mer den dubblaän to-samma
taltiden den angivna emellertid osarmolik. Vanligen förberedsärmot ovan
medbestämmandemötena någon eller några, medan flera deltar i självaav

Det förefaller därför sannoliktmötena. den dubbla tiden för medeltalet,att
alltså 0,5 realistisk för tidsåtgångenär förövre gräns medbeprocent, en
stämmandet. Helt säkert ligger den totala genomsnittstiden under 1 pro

Sammanfattningsvis gäller således tidsåtgång för medbestämmancent. att
det högst sannolikt uppgår till i genomsnitt 0,25-0,5 företagensprocent av
totala arbetstid. Helt säkert ligger genomsnittssiffran under 1 procent.

Det går dela in materialet och undersöka vad ägarformen betyder föratt
tidsåtgången. illustrerasDetta i figur där tidsåtgången för medbestäm-
mandet för privata och offentliga företag utvisas.

Figur Tidsåtgången9 för medbestämmandet. Procent total arbetstid.av
Privata och offentliga företag. Privata företag 205, offentliga 142.

1

P

b

N

Procent företagantal iav grupp

L-Q-Offentliga lföretag -O-Privata företag

Som framgår finns här liten skillnad mellan på så detsätten attgrupperna
förefaller åtgå tid inom privata företag. Som medeltal gällerettmer att

0,17tidsåtgången i offentliga företag medanär motsvaranderunt procent
förtal den privata sektorn 0,25är procent.ca

-

-

-
-
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offentlig sektorprivat ochmellan ärtill skillnadernaförklaringtänkbarEn
privata sek-i denföretagsstorlekengenomsnittligaföretagsstorleken. Den

genomsnittföretag ioffentliga sektornsmedan den är200 anställda,ärtorn
bekräftarundersökning455. Vårellerdubbelt sådrygt närmarestora sam-

storleken. Förvarierar medmedbestämmandetförtidsåtgångentidigt att
förtidsåtgångengenomsnittliga49 anställda, denfärremedföretag ärän

49 och 349med mellanför företag0,45medbestämmandet procent, an-
350 anställda denför företagoch ärden 0,1 änställda störreär procent

relativadenvid handenvidareenkel regression0,04 En attprocent. gav
antaletnegativtlinjärt ochmedbestämrnandet berorförtidsåtgången av

storleksskillnad på it-värdeO,80. En0,000001faktomanställda med
i relativskillnadmotiveraskulle således250genomsnitt enpersoner

0,0250,00025, ellermedbestämmandetförtidsåtgången procent.om ca
skillnadensåledes denbordeantalet anställdakonstanthållningMed av

den0,025offentligaoch denprivata sektorndenmellan procent motvara
medbeberättigatsåledes0,075. Det sägaskillnadenfaktiska är attattom

offentliga,inom densektorninom den privatatidstämmandet äntar mer
Korrigestorlek.arbetsplatsemasskillnader itagits tillhänsyn harnäräven

arbetstiden med0,25privata sektorndenför storlek ägnar procentrat av
0,20.offentliga sektorninom denmotsvarande tidmedan ärbestämmande

effektivitetföretagensochMedbestämmandelagen3.2.6.

Inledning3.2.6.1.

påeffektermedbestämmandelagensberördefrågorna i enkätencentralaDe
nämligen medbestäm-frågorställdes fyraeffektivitet. Härföretagens om

till följdhaftmandelagen har att
förbättratsförsämrats,effektiviteten hara

lättaresämre,teknik gårinförandetb av ny
bättresämre,vardagsrationaliseringama gårc

blivit bättresämre.i allmänhetföretagsbeslutend

vid varje frågauppfattning, ochsinutifrånficksvarandeDen egensvara
motsvarandeocheffektiviteteninnebaralternativfanns även attett som

medbestämmandelagen.påverkatsinte av

-

-
-
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3.2.6.2. Den statiska effektiviteten

Den första frågan gällde hur den statiska företagseffektiviteten har för-
ändrats, och det sammanfattande i figur 10:svaret ges

Figur 10 Den statiska ejfektiviteten. Alla företag. Effektiviteten har
blivit... Bortfall: 26 440.av

Procent av svar70

60

50

40-

30-

20-

10-

Sämre Oförändrad Bättre

Som framgår den absoluta majoriteten 60 procent medbestäm-anser att
mandelagen inte har påverkat effektiviteten sig i positiv eller negativvare
rikming. Drygt 25 företagen medbestärmnandelagenprocent attav anser
har bidragit till förbättra effektiviteten, medan 10att procent attanser
medbestärnmandelagen har bidragit till minska densamma. Näraatt tre
gånger så många företag således medbestärnmandelagen har för-attanser
bättrat effektiviteten jämfört med de effektiviteten har för-attsom anser
sämrats.

I figur 11 utvisas svarsfördelningen mellan privata och offentliga företag
ioch figur 12 utvisas fördelningen på olika storleksklasser. Mellan alla

dessa kategorier finns, framgår, endast skillnader ismärre svarsför-som
delningen. Offentliga företag verkar ha positiv bedömning huren mera av
medbestämmandelagen har påverkat effektiviteten, och likaså verkar små
företag Ävenpositiv bedömninggöra förän de företaen mer stora. stora

-

-
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effek-ökatmedbestämmandelagen hardock degäller attatt ansersomgen
deså mångadubbelt motsatsen.tiviteten änär ansersomsommer

företag.oüfentligaocheffektiviteten. Privatastatiska11Figur Den
ojåfentligaoch17Bortfall: Privatahar blivit.Ejfektiviteten

.
Procent av svar

70

60-

50-

40-

30-

20-

10-

BättreOförändradSämre

|Eloffentliga företagföretagPrivata

svarandedemajoritetklarför frågan,gällerSammanfattningsvis att aven
alls. Aveffektivitetenpåverkatinte harmedbestämmandelagenattanser

övervikt för deentydigdetfinns,påverkan är po-dem att enenansersom
negativa.deflergångertvå tillgenomsnitt äni ärsitiva, tresom
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Figur 12 Den statiska ejfektiviteten. Olika företagsstorlekar. Effektivi
har blivit. Bortfall: Små 14, mellan 6 ochteten stora.
Procent av svar70

60

50

40

30

20

.10

0
Sämre Oförändrad Bättre

1Små företag DMellanstora företag företagmStora

3.2.6.3. Införandet teknikav ny

Frågorna två och behandlar den dynamiska och frågatre 2 gäll-processen,
de preciserat företagens inställning till hur medbestärnmandelagen harmer
påverkat införandet teknik i arbetsprocessema. Det totala resultatetav ny

iutvisas figur 13
.

-

-

-

-

-

-
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teknikInförandetföretag.teknik. AllaInförandetFigur 13 nyavav ny
440.38Bortfall:går... av

Procent svarav70

60-

50-

40-

30-

20

10-

BättreOförändradSämre

intemedbestämmandelagen60härframgår attSom även procentcaanser
demriktning. Avnegativellerpositivsig iförhållandenapåverkathar vare

majoritetklarmycketemellertiddetfinns,påverkan är enatt enansersom
infö-underlättaföljdhaft tillmedbestämmandelagen har attattansersom

defler5-6 gånger än attnyteknik. Denna ärrandet ansersomgruppav
teknik.förförsvårarmedbestämmandelagen ny
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Figur 14 Införandet teknik. Enbart industriföretag. Införandetav ny av
teknik går. Bortfall: 4 88.ny av.

Procent av svar70
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Sämre Oförändrad Bättre

Eftersom denna fråga som förhållanden direkt påverkar produk-avser som
tivitetsutvecklingen speciellt intresseär för industrin, har speciellav en
undersökning avseende industriföretagen genomförts. Resultaten som ut-
visas i figur 14 visar på obetydliga skillnader i förhållande till genom-

Ävensnittsföretaget. för industriföretag gäller betydligt fleratt attanser
medbestämmandelagen underlättar införandet teknik deänav ny som anser

Enligt företagens bedömningmotsatsen. medbestämrnandesystemetäregen
således faktor påskyndar näringslivets produktivitetsutveckling.en som

Uppdelningen på privat och offentligt liksom storleksindelningen, visar på
obetydliga skillnader mellan figur 15-16.grupperna, se

-
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Införandetföretagsstorlekar.Olikateknik.Införandet15Figur avav ny
10 ochmellanSmå 21,Bortfall:går.teknik storany .

Procent av svar
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IrISmå företaguStoraföretagMellanstoraföretag I:|

Infö-företag.ojfentligaochteknik. PrivataInförandet16Figur nyav
offentliga 1och21Bortfall: Privatagår.teknikrandet av ny .
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Privata företag har positiv bedömning medbestämmandelagensen mer av
produktivitetspåverkan offentliga, och likaså har små företagän någoten

positiv bedömning Dessa skillnader skall dock inteän större. överdrimer
I gäller tal för alla 65 infö-stort settvas. procent attsamma grupper: anser

randet teknik inte påverkas medbestämmandelagen, 5av ny procentav an-
införandet försvåras och 30 det underlättasattser procent att systemet.av

3 .2.6.4. Vardagsrationaliseringar

Med ny teknik vanligen grundläggande processförändringavses en mer
inom företag. Vid sidan dessa teknologiförändringarett större skerav
emellertid vanligen små förändringar organisation och teknik ellerav mer
mindre kontinuerligt. Studier har här visat dessa vardagsrationaliseatt
ringar väsentlig komponent i denutgör totala produktivitetsutvecklingen

och den tredje frågan berörde just denna aspekt. Frågan formulerades såen,
företagen fick bedöma hur vardagsrationaliseringama påverkadesatt av

medbestämmandelagen, och i figur 1 7 det aggregerade svarsresultatet.ges

Figur 17 Vardagsrationaliseringar. Alla företag. Vardagsrationalise
går.ringar Bortfall: 25 440.av.
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Som framgår det kraftig övervikt förär de positiva här ären svaren som
lika många denästan neutrala. Drygt 40 företagensom procent av anser

-

-
-

-
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8endastmedanunderlättas,vardagsrationaliseringar attprocent anseratt
skillnaobetydligaendastfinns det18-19 utvisarfigurSomförsvåras.de

storleksfördelningen ärVadföretag.privataoffentliga ochmellander avser
ochmindrehosnegativåter någotföretag äninställningen hos stora mer

positivaÄven övervikten föremellertiddennainommedelstora. ärgrupp
svarande.de1340 procentmotstor, avsvar

företag.och ojfentligaVardagsrationaliseringar. Privata18Figur
10.offentligaoch15Bortfall: Privatagår.Vardagsrationaliseringar

.
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Figur Olika företagsstorlekar. Vardags-19 Vardagsrationaliseringar.
går. SmåBortfall: 15, mellan 6 ochrationaliseringar stora.

Procent av svar

Sämre Oförändrad Bättre

F Små företag Mellanstora företag företagStoran a

3.2.6.5. öretagsbesluten allmänhetF i

effekter på statiskaVid sidan den och den dynamiska effektiviteten kanav
medbestämmandelagen tänkas ha betydelse för icke-tekn010andra,även

giska förhållanden. Det kan sig sarnarbetsklimat, smidighet irörat.ex. om
funktioner eller liknande. fångaallmänna För dessa effekter fanns ävenatt

fråga hur företaget såg på företagsbesluten i allmänhet. Resultatenomen
utvisas i figur 20-22, där uppdelningen densamma tidigare.är som

-
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Figur 20 företag.F öretagsbesluten allmänhet. Alla Företagsbesluteni

blivit... Borçfall: 25 440.har av
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Figur 21 F öretagsbesluten allmänhet. och ojfentliga företag.i Privata

Företagsbesluten har blivit. Borgfall: Privata 13 och afentliga 12.
.
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Figur 22 Företagsbesluten allmänhet. Olika företagsstorlekar. Fi öre
blivit. Små 15, mellan 6tagsbesluten har Bortfall: och stora.
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30-

20-

Sämre Oförändrad Bättre

I lSmåföretag Mellanstora företag företagStoraDI IEI

20Som framgår figur finns det klar övervikt för de attav en som anser
företagsbesluten i allmänhet har blivit bättre. Närmare 40 procent attanser
besluten har blivit bättre, och endast 5 de har blivit Detsämre.procent att

skillnadfinns relativt markerad mellan offentliga och privata företag,en
betydligtde förra har positiv inställning; 50där närmare procenten mer av

offentliga företagen beslutende har blivit bättre drygt 30att motanser pro
för privata. Skillnadernade vad företagsstorlek mindre,ärcent avser men

finns någothär positiv inställning vid de företagen. Den all-störreen mer
bilden framgår mycket likartad den vad de andra fråmänna är som avser
med majoritet situationen oförändrad, ochärattgorna, en som anser en

mycket klar övervikt positiva negativaöverav svar.

3.2.6.6. Totalbedömning påmedbestämmandelagens ejfekterav
företagen

I den avslutande frågan i enkäten ombads de svarande totalom-att ettge
sågdöme hur de på medbestämmandelagens betydelse för företaget.om

Frågan preciserades så de svarande ombads kryssa för det deatt svar som
bäst ansåg svarade deras erfarenheter MBL-systemet och dess bety-mot av
delse för företagets effektivitet olikai avseenden. Kursiv isamma som

-

-

-
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negativt, Något negativt,enkäten. svarsalternativ StarktFem gavs:
positivt.alls, Något positivt Starkt För hela utvisasInte och gruppen

figursvarsfrekvensema i 23
.

påFigur 23 Sammanfattande Alla företag. MBL inverkaromdöme.

440.öretagetsjitnktion. Bortfall: 16 av.
Procent av svar60

50

40

30

20

Starkt Något Inte alls Något Starkt
negativt negativt positivt positivt

framgår här majoritet, två tredjedelar, Något ellerSom är näraen
Starkt eller Något ochStarkt positiva. Endast 12 negativa.ärprocent

inte påverkar25 medbestämmandelagen företagetsprocent attca anser
förvånande.funktion. Den starkt positiva bedömningen Det finns ingenär

tolkning företagen verkligen medbestämmandelagenän att attanserannan
bidragit till förbättra företagets funktion i mängd olikahar att en avseen

den.

Eftersom frågan avsåg totalbedömning, många olikahar uppdelning ien en
kategorier utförts. privata offentliga företagFör och gäller andelenatt ne-
gativa i lika medan andelen positiva bland offentligadeär är störrestort
företagen. Andelen neutrala följaktligen bland de privata. Förär större

gällerbåda dock andelen positiva överstiger 50 ochatt procent attgrupper
negativa understiger urval industriföretagandelen 15 Ett enbartprocent. av

bild föruppvisar hela privata företag. Skillnadernasamma som gruppen
mellan olika storleksklasser obetydlig, möjligen småföretagenär är mer

-
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neutrala. Slutligen skillnaderna mellan företag belägna i olika regionerär
obetydlig. Slutsatsen de olika klassificeringama således företagär attav
inom alla kategorier verkar ha i bedömning: Medbestäm-stort sett samma
mandesystemet påverkar företagets funktion positivt

Figur 24 Sammanfattande omdöme. och offentliga företag.Privata MBL

pâföretagetsfiznktion.inverkar Bortfall: ochPrivata 5 offentliga 11.
.
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företagsstorlekar. MBLOlikaFigur Sammanfattande omdöme.25
Små 10, mellan 3 ochBortfall:pâföretagetsfunktion..inverkar stora

.
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1I företagSmå Mellanstoraföretag Storaföretag BElI

påMBL inverkarindustriföretag.Sammanfattande omdöme.Figur 26
88.Bortfall: 2Öretagetsfztnktion. av.
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Figur 27 Sammanfattande omdöme. Geografisk indelning. MBL inverkar
å företagets funktion. . Bortfall: Totalt 16 440.av.
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I IStockholm Mellansverige Norrland BergslagenI D Ia +

Figur 28 Sammanfattande omdöme. Ojfentliga företag olika storlek.av
MBL inverkar påföretagetsfitnktion. SmåBortfall: mellan 3 och

.
stora
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storlek.olikaföretagomdöme. PrivataSammanfattandeFigur 29 av
Små mellan 0 ochBortfall:pâföretagetsjiznktion.inverkarMBL

.
stora

Procent av svar60

50

40

30

20

10

I
-110

StarktNågotallsInteNågotStarkt
positivtpositivtnegativtnegativt

II företagElstoraElMeIlanstora företagISmå företag

Sammanfattning3.2.7.

första dentvå. detföretagsenkäten Förfrånslutsatsernaväsentliga är attDe
allmäninformation iochmedbestämmandeförhandlingaråtgår tilltid som

Medeltalet för dearbetstiden.promille den totalauppgår till någrahet av
tids-företagen harhälftenpromille,2företagenundersökta är enavmenca

direkta kostpromille. Deunderstiger lmedbestämmandetföråtgång som
således mycketinforrnationstidförhandlings- ochform ärinaderna av

blygsamma.

medbestäm-bedömningföretagensväsentliga slutsatsenandra rörDen av
entydigtvisar resultatenfunktion. Härföretagensinverkanmandelagens

förbättrarmedbestämmandelagenföretagenmajoritet aven attatt anser
specificevidallmänt,gäller inte baraföretagsfunktionen. Detta ävenutan

företaeffektiviteten detdynamiskastatiska och ärfrågor rörande denrade
till förbättrabidragitmedbestämmandelagen haruppfattning attattgens

-

-

-
-
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förhållandena. För flestade delfrågor gäller andelen medatt attsom anser
bestämmandelagen inte har påverkat förhållandena alls majoritetär en
oftast 50-60 procent, mindre del påverkan positiv ca 25-en anser vara
35 procent och liten del 5-10 procent medbestämmandelaatten anser

påverkar förhållandena negativt. Regelmässigt andelen positiva 5-gen var
6 gånger andelen direkt negativa.större Dåän de svarande ombads göra en
totalbedömning ökade andelen positiva till klar majoritet på 60en ca pro

drygt 10 negativa och 25 indifferenta.cent, Dennaprocent procentvar ca
företagens positiva bedömning medbestämmandelagens betydelse förav
effektivitet och produktivitetsutveckling det överraskandeär resultatetmest

denna undersökning. Det kan dock vid tidigarenämnas studierav att man
har funnit koncemers VD inflytandets företagsekonomis-att t.ex. ansett att
ka betydelse har varit positiv se Levinson 1991 130.s.

3.3. Förtroendemannaenkäten

3.3.1. Inledning

Enkäten till den fackliga sidan riktade sig till olika fackförbund: SIF,sex
CVF, JUSEK, LR, Metall SKAF.och I samtliga fall riktades den till om-
budsmän, och i de förbund där det möjligt den geografiska spridvar var
ningen slumpartad. För förenkla framställningen grupperadesatt såsvaren

SIF, CV USEKJ och LR bildade Tjänstemannafack,att Metallgruppen
bildade med namn och SKAFensamt en grupp samma en grupp som ne-

dan betecknas Kommunal. Antalet i de 38, 30 ochtresvar grupperna var
50, vilket 55 de tillfrågade. Procenttaletmotsvarar ungefärprocent av var
detsamma i alla tre gruppema.

3.3.2. Företagens effektivitet

Hur fackligade förtroendemännen såg på medbestämmandets innehåll har
tidigare redovisats. Förutom denna fråga innehöll enkäten frågor isom
princip berörde två förhållanden, dels hur man ansåg att medbestämman
delagen påverkathar företagets effektivitet, dels hur man ansåg att de an-
ställdas arbetssituation vad trivsel och liknande har förändrats.avser

-

-

-

-
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företagseffektivitetenallmännatill deninställningenförEftersom svaren
resultatpresentationenkanockså var,vilket denpositivförväntades vara

harfrågorpåredovisas30-33figurIkoncentreras. somsammasvaren
till företagsrepresentantema.ställts

Ejfektivitetenörtroendemännen.Fejfektiviteten.30 statiskaFigur Den

Bortfall:blivit.har
.
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Figur 31 Införandet teknik. F ärtroendemännen. Införandetav ny av ny
går.teknik Bortfall:

.
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Figur 32 Vardagsrationaliseringar. Förtroendemânnen. Vardagsm-
tionaliseringar går. Bortfall:

.
Procent av svar100

Sämre Oförändrad Bättre

l ITjänstemannafackI Metall KommunalEl
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öretagsbeFörtroendemännen.FSammanfattande omdöme.Figur 33
Bortfall:blivit.harsluten

.
Procent svarav100

80

60

40

20
.

O
BättreOförändmdSämre

l[ KommunalTjänstemannafack Metall E:EII

finnspositiva. Imycketförväntatsomframgår stort settSom är svaren
fackförbunden. Villolikamellan deskillnader ettsystematiskainga man

de75-80kansammanfatta resultaten säga procentenkelt attsätt avman
förebidragit till ökamedbestärmnandelagen hartillfrågade attattanser
med20-25medanavseenden,i olikatagseffektiviteten procent attanser

Andelenhärvidlag.inflytandehaft någotinte harbestämmandelagen som
försämra företags-bidragit tillharmedbestärnmandelagen attattanser

noll.lika medpraktiskteffektiviteten är taget

arbetstillfredsställelseDe anställdas3.3.3.

deförhållandetfannsplussidaförväntademedbestärnmandelagens attPå
i företagetsdelaktighetkänslaarbetstillfredsställelse ochanställdas av

resultafråga, ochockså dennafickFöttroendemännenökade.verksamhet

34.i figurutvisastet

-

-

-

-
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Figur 34 De anställdas arbetstillfredsställelse. F örtroendemännen. De
anställdas arbetstillfredsställelse har i allmänhet blivit... Bortfall:

Procent av svar100

Sämre Oförändrad Bättre

l ITjänstemannafackI MetallE] KommunalEI

Som framgår bekräftas det förväntade resultatet. Bortåt 80 deprocent av
tillfrågade medbestämmandelagen har bidragitatt till ökaanser deatt an-
ställdas arbetstillfredsställelse, och praktiskt ingen medbetaget attanser
stämmandelagen har bidragit till Andelen positiva högst imotsatsen. är
Metall och lägst i Kommunal.

En variant frågan medbestämmandelagen underlättade förav devar om
anställda känna delaktighet i arbetet elleratt ej. Denna fråga ställdes så att
de svarande hade instämma eller ej instämma.att Resultatet utvisas i
figur 35.

-
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örtr0endemännen.MBLFdelaktighet.känslaanställdasFigur 35 De av
Bortfall: 3.arbetet.delaktighet ikännaanställdaför deunderlättar att
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JIi-Tjänstemannafack uKommunalnMetall

in-bortåt 70förväntade, medhär de procentframgårSom ävenär svaren
Åter medbestäm-skeptisk tillKommunaldet ärstämmande. mestär som

fackför-olikamellan deskillnadernaeffekter,positivamandelagens men
speciellt markanta.intebunden är

tillbidrogmedbestämmandelagenpå attvariationsistaEn temat var om
Åter hadede svarandesåfråganarbetskonfliktema. attminska attgavs

36.i figurSvarenej.ellerinstämmamellanvälja att ges

-

-

-
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Figur 36 Konfliktbenägenheten. F örtroendemännen. MBL bidrar till att
minska arbetskonfliktema. Bortfall:
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Åter framträder mycket positiv bedömning medbestämmandelagensen av
effekter. Ungefär 80 de fackliga förtroendemännenprocent av attanser
medbestämmandelagen har bidragit till minska arbetskonfliktema, baraatt
20 så inte fallet.ärprocent tror att

Sammanfattningsvis gäller sålunda vad de fackliga förtroendeatt avser
så finns mycketmännen positiv inställning till medbestämmandelagensen

effekter. I runda tal 80 de svarande oberoende fackförbundprocent av av
medbestämmandelagen a ökar de anställdas arbetstillfredsställelattanser

b underlättar för de anställda känna delaktighet i arbetet och c bi-attse,
drar till minska arbetskonfliktema. Blott 20-25att de fackligaprocent av
förtroendemännen instämmer inte i dessa påståenden.

3.3.4. Medbestämmandelagens effektivitet

Enkäten till fackligade förtroendemännen innehöll frågorradäven en som
rörde hur facket i allmänhet uppfattade medbestämmandelagen och lagens
funktion. Då det gällde medbestämmandelagens konkreta effektivitet vad

-

-

-

-
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tillställningförstförtroendemännenfickbesluten tainflytande överavser
37.i figurutvisasinflytande. SvarenverkligtingetMBLpåståendet ger

inflytande.verkligtMBL ingetörtroendemännen.Figur 37 F ger
Bortfall:

Procent svarav80

InstämmerInstämmer

J[ITjänstemannafack KommunalMetall E:EI

medbestämmandedelad vadmilt talatuppfattningenframgårSom är avser
tjänstepositiv inominflytandet. Mest ärreellapå deteffekterlagens man

medbestämmandelagen70 ettbortåtdärmarmafacken, att gerprocent anser
påmajoritet näraKommunal däremotinflytande. Inomverkligt enanser

inflytandeverkligtnågotintemedbestämmandelagen60 gerprocent att
dehälftenomkringvidrag kanföretagsbesluten. I säga att avstoraöver

inflytande,verkligtmedbestämmandelagensvarande ett meatt geranser
finnsdetkandetta. Detintehälftenandradan den enomsynas somanser

förtroendemännenresultatetochdettamotsättning mellan att an-t.ex.svar
kännaanställdaför deunderlättatharmedbestämmandelagen attsåg att
medbefattas så,dockinflytandet kanFrågani arbetet. attdelaktighet om

obestridligennågotbeslutsrätt,anställdadeintestämmandelagen somger
beslut,viktigabådaförochvad gällerSpecielltkorrekt. parterhelt storaär

anledningdennamaktstrukturen. Av ärmedbestämmandelagenrubbar inte
bådeinflytandeverkligtnågotintemedbestämmandelagen gerattsvaret

deemellertidMedbestämmandelagenförståeligt.och ettkorrektsakligt ger

-

-

-

-
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anställdas synpunkter vidmåste höra defacto inflytande attgenom man
innebär erkännerolika slag. Sammantagetförändringar attsvaren manav

facto betydelse förlitet, det de deinflytande de jure ärär attatt men av an-
ställda.

övriga frågorna iovanstående tolkningen stöds de enkäDen av svaren
38 mellan 90 och 100Som framgår figur det.ex. procentten. av anser av

MBL i det fackligaförtroendemännen stöd arbetet.fackliga äratt ett gott
80 figur 39 vidare MBLmajoritet på drygt seEn klar procent attanser

100fungerar tillfredsställande. Såi huvudsak bra ochär gott procentsom
medbestämmandelagen definitivt behövs i företag, ochstoraattanser unge-

små företag. Sammantaget gällerfär 90 detsamma vadprocent anser avser
arbetstagarsidans medbestämmandelagenalltså representanter attatt anser

lagen i huvudsak bra och stöd i det fackliga arbetet.behövs, är ett gottatt
hälften emellertid medbestämmandelagen verkligtEndast attanser ger

arbetsprocessen.inflytande över

Figur 38 örtroendemännen. MBL stöd det fackliga arbetet.F iär ett gott
Bortfall:
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MBL fungerar tillfredsställande. Bortfall:Figur 39 F örtroendemännen.
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40 behövs definitivt vidFigur F örtroendemännen. MBL företag 1stora
Bortfall:

Procent av svar100

80

60

40

20

I 10

Instämmer Instämmer

LITjänstemannafackDMetaII EIKommunaI

-

-

-

-

-

-

-

-

-



587edbestämmandelagen och samhällsekonominSOU 1994:141 Bilaga M1 :

småföretag.definitivt vidFigur 41 örtroendemännen. MBL behövsF

Borgfall: 1
.
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Sammanfattning3.3.5.

förtroendemännentill de fackliga visade, föga överraskande, påEnkäten en
positiv inställning till lagens funktion och effekter. Bortåt 80mycket pro

ansåg företagseffektivitetende svarande i olika avseenden harattcent av
medbestämmandelagen,förbättrats medan bortåt 20 ansågprocentgenom

ingen förändring Ungefärhar skett. 75 de tillfrågade ansåg vidareatt attav
anställdas arbetstillfredsställelse ökat,de har medbestämmandelagenatt

förhar underlättat de anställda känna delaktighet i arbetet och lagenatt att
bidragit till minska arbetskonfliktema. Dåhar det gällde lagens effektiatt

vitet inflytandet meningarna delade: Cirka 50vad in-procentavser var
yttrandet intestämde i medbestämrnandelagen något verkligt infly-att gav

tande, medan 50 icke instämde. Så 100 de till-procent gott procentsom av
frågade ansåg dock lagen fackligaett stöd i det arbetet ochatt gott attvar
MBL definitivt behövdes vid såväl små företag. Vid vissastora som av
frågorna fanns markerade skillnader i mellan olika fackgruppema.desvar

Sammanfattningsvis kan till fackligaenkäten de förtroendemänsägas att
förväntat resultat i det inställningen till medbestämmandelagenattnen gav

-
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Överlagpositiv. ansåg medbestämrnandelagenmycket ökadeattvar man
de anställdas arbetstillfredsställelse och lagen inverkade positivt påatt
företagens effektivitet. Det naturligtvis möjligt inställningen enbartär att

för anställda igäller för förtroendemännen och inte de Den natur-gemen.
liga tolkningen dock medbestämmandelagen positivt förär att ett nettoger

anställda form medinflytande arbetstillfredsställelse.i ökat och ökadde av

Medbestämmande och arbets-

konflikter i Europa

Inledning4.1.

på något reglerar tillLagar arbetstagarens medbestämmandesätt rättsom
finns i samtliga västliga industriländer. Innehållet i dessa lagar varierar helt

frånnaturligt kraftigt land till land, och i detta finns möjlighet till empien
riska observationer. Om nämligen lagama medbestämmandet kan ordom

efter graden stränghet, kan iakttagelser samvariationengörasnas av om
mellan arbetskonflikter och medbestämmandelagar eller mellan till-t.ex.

och medbestämmandelagar. En hypotes här lagarväxt är strängareatt om
medbestämmande bidrar till minska arbetskonfliktema iatt attmen gen-
gäld tillväxten i ekonomin avtar.

internationell jämförelse det diskuterasEn slag innehållerav som ovan na-
turligtvis svårigheter. främstaDen kanske erhålla objektivärstora att en
beskrivning och värdering lands medbestämmandelagar. Lagamasettav
uppbyggnad och karaktär skiftar så mellan länderna redan redovis-att en
ning existerande lagar på svårigheter. Faran bl.a.stöter ärstora attav man
överdriver omfattningen det känner till dvs. i detta fall Sverigesav man
lagar och underskattar styrkan i de lagar svårtillgängliga. I dettaärsom
arbete har problemet lösts på så allt material har tagits från ochsätt att en

källa, nämligen sammanfattning Employment Laws insamma en av
Europe Ed OCulachain,T Johnson och M 1992. dennaI volym redo

för arbetslagstiftningen land för land, och för varje land finnsgörs en

-
-

-
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underrubrik titelnmed Employee participation. Nedan sammanfattas
innehållet i dessa avsnitt land för land.

4.2. Medbestämmandelagarna i Västeuropal

4.2.1. Belgien

Arbetarråd och skydds- och hälsokommittéer måste på företag medutses
fler 50 respektive 100 anställda. Huvuduppgiftenän för dessa kommittéer

information från arbetsgivarenär förhandla i vissa fråatt ta emot samt att
mindre vikt.gor av

4.2.2. Danmark

De anställda har till styrelserepresentation i alla företagrätt med fler 35än
anställda. Antalet för arbetstagarsidan skall hälftenrepresentanter vara av
arbetsgivamas, dock aldrig färre än

Finland4.2.3.

För företag flermed 30 anställda arbetsgivaren skyldigän deär att ge an-
ställdas full information företagets ekonomiska läge ochrepresentanter om
finansiella situation tillhandahållaoch plan för personalutvecklingenen
antal anställda, tjänster osv. år i förväg. Arbetsgivaren måstetyp ettav

tillhandahålla de anställdasäven lönestatistik.representanter

Arbetsgivaren måste konsultera arbetstagarens innan beslutrepresentanter
förändringar, förändringstörre tjänster och tjänsteinnehåll,tas t.ex.om av

förflyttning anställd till jobb, förändring produktsortimentett nyttav en av
och teknologi eller inhyming arbetskraft utifrån företaget. Andra frågorav
där konsultation krävs förändring arbetstider, tider förär förflyttrast,av
ning del produktionen till lokaliseringav en av annan m.m.

1 Den ländervisa sammanfattningen baserad på Johnson och OCulachainär 1992.

-

-
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Frankrike4.2.4.

måstearbetarråd. Dettamåste ha50 anställdamed flerAlla företag än ett
förändringar inomorganisatoriskaekonomiska ochförekonsulteras större

sociföretagetshandhavandetförrådet harochföretaget, även ansvaret av
antal timmaruppdragetsigi rådet kanMedlemmarnaala fonder. ägna ett

grundskyddade arbetarebehandlasarbetstid, och debetaldunder som
mellanställning.sinav

omlokaliseringar.ochnedskärningarkonsulteras föremåsteArbetarrådet
skydds-välja50 anställdamed flerskall alla företagår 1982Från än en

förbättringar iföreslåochkontinuerligt bevakauppgiftkommitté med att
hälsorisker.arbetarskydd ochfrågor rörande

Holland4.2.5.

bilda arbetsrådmåstefler 35 anställdaföretag medVarje än ett reprevars
måste träfföretagsledningArbetsrådet ochanställda.väljs desentanter av

gånger år.minstdet, docknågon begärfas part persexom

viktigaarbetsrådet innanmedmåste rådgöraledningenstadgarLagen att
lokaliseringändradinvesteringar,företagsbeslut fattas, t.ex. m.m.om

informaanställda tilldelag1979 finns det rättSedan år även som geren
årMinst gångställning.ekonomiskarörande företagetstion, pert.ex. en

åtmins-ochsociala verksamhet,plan för dessföretagetmåste presentera en
framtidsplaner,företagetsdiskuteraår måste ledningengångertvåtone per

beslutvidare överklagaArbetsrådet kaninvesteringarplaneradedess m.m.
arbetsdomstolen.tillmotsvarighetentill den holländskaföretagettagna av
verksamhet.berättelse sinarbetsrådetmåsteVid årets slut utge omen

enligtförenklad laganställda finnsmellan 10 och 35företag medFör en
tvåanställda minstmed sinaskyldig hållaarbetsgivarenvilken mötenär att

sina anställdaframtid meddiskutera företagetsår. måstegånger Hanper
år.gång varjeminst en

Italien4.2.6.

hanhonfackliga förtroendemansinkonsulteraAnställda har närrätt att
verksamhetsfråga.iarbetsgivarens beslutinte godkänner en

-

-
-

-
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Då det gäller ägarbyte har Italien lag likartad den i Irland. Den anställdeen
i princip arbete tidigare.garanteras samma som

4.2.7. Norge

Om företag flerhar 30 anställda, kan om minst tvåän tredjedelarett så
begär de anställda välja styrelseledamot och observatör. Har företaen en

fler 50 anställda, kan de anställda begäraän få tredjedelget styrelatt en av
seplatsema. Ett företag har fler 200 anställda skall haän företags-som ett
råd till vilket de anställda får välja tredjedel ledamöterna. Arbetsgien av

måste förhandla med de anställdas i frågor rörandevaren representanter
driftsinskränkningar.

4.2.8. Portugal

Representanter för arbetskommittéer fackföreningaroch har deltarätt att
vid överläggningar lagar arbetsmarknadsförhållanden.rör En lagom som
stadgar vidare företagsledningar skall aktivt skriftliga förslagatt överväga
från företagens arbetskommittéer. Ledningen skall informera de anställdas

inför driftsinskränkningar.representanter

4.2.9. Schweiz

Det finns ingen medbestämmandelag huvud i landet.över

4.2.10. Spanien

Arbetstagarrepresentanter eller de anställdas valda kommitté på företags-
basis måste konsulteras före förändringar arbetsvillkoren,större t.ex.av
övergång till Skiftarbete, förändring i löneförhållanden Om anställdetc. en
inte godtar förändringen, har den anställde sluta med avgångsverätt att ett
derlag 20 dagars lön anställningsår, dock 9 måmotsvararsom per max
nadslöner.

De anställdas har konsulteras angåenderätt nedskämingrepresentanter att
orsakade ekonomiska eller teknologiska faktorer.ar av

-

-

-

-
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Storbritannien4.2.1

årsberättelsestyrelsensgäller250 anställdamed flerföretagFör attän
vidtagits föråtgärdervilkaredogörelse förinnehålla att ut-måste somen

skall konfackföreningamaförmedbestämmandet. Representanterveckla
trettioundertioflernedskärningar berör änsulteras enpersonersomom

byterföretagetinformerasvidareFackföreningama skalldagarsperiod. om

agare.

Sverige4.2.12.

kollektivavtal harbunden medarbetsgivarenmed vilkaFackföreningar är
Arbets-medlem.harfackföreningamaöverallt därförhandlingartillrätt en

förhandlingar skett.beslut tillsdröja medskyldighethargivaren att

ochverksamhetenförändringar iFörhandlingsskyldigheten störreavser
Tillenskilde.för denanställningsvillkorochförändringar arbets-större av

utvidgningnedskärningar ochbudget,antagandetchefer,sättning av enav
kategori hörförändringar. Till ävenstörrealla tillräknas om-sammaar

neddragningarföretaget,förflyttningar inomlokaliseringar, osv.

skyldighetprimärarbetsgivarenkollektivavtal har attfinnsdetDär enett
riktlinjer förochfinansiella frågorekonomiska ochinformera per-omom

ochkontinuerligtinformationsinmåsteArbetsgivarensonalpolitiken. ge
tillhandahållaså begärs,vidare,Arbetsgivaren måsteamnodan.utan om

anställdasbevaka deförkan behövasmaterialfackföreningen allt attsom
forskningsmakonñdentielltdock vissa undantag,finnsHärintressen. t.ex.

och liknande.terial

skyldighetanställdafler 25med1988 företagfrån år harlag än attEnligt
antalstyrelse,företagetstillvälja tvâ arbetstagarrepresentanter ett som

anställda. Arbetstagarrepresen000fler lföretaget hartill änökas tre om
representationensyftet medminoritet, och äriför det attär mestatantema

information företagetsmöjlighet tillanställdas ut-de representanter omge
veckling.

-

-

-

-

-
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4.2.13. Tyskland

Om företag har minst 5 anställda, kan arbetarrådett väljas. Detta råd harett
medbestärnmanderätt i sociala, ekonomiska och personella frågor. De so
ciala frågorna arbetstider, semesterbestärnrnelserrör och hälsoskydd. Per-
sonalfrågor anställningskontrakt,rör nyanställningar, nedskärningar m.m.
Om företaget har fler 20 anställda, måste företagsledningenän informera

förändringar i verksamheten,större nedskärningar i verksamheten,om t.ex.
omlokaliseringar, och teknologiska förändringarstörre i driftssystemen.

Om samförstånd kan nås mellan arbetsgivare och arbetarråd, så bestäm-
samförståndskommitté. Denna kommitté består lika antal frånmer en av

vardera sidan, neutral ordförande antingen väljssamt en som gemensamt
eller arbetsdomstolen. Beslut med enkelutses majoritet.avgörsav

Österrike4.2.l4.

Normalt finns på företags- och bolagsnivå arbetarråd, och det finns la-ett
begränsar arbetsgivarens rättigheter order och tillför-gar som att ge som

säkrar de anställda visst inflytande. Detta inflytande investeringt.ex.avser
produktplanering säkerhetsarbete, nedläggningar företagsenheterar, av

Ett arbetarråd kan bildas de anställdas initiativ företaget harosv. flerom
fem anställda.än

Arbetarrådet skall bevaka de anställdas rättigheter och har bl.a. rätt att se
alla handlingar rörande lönesättningen för de anställda. Andra uppgifter är

övervaka säkerhetsbestämmelsema följsatt att m.m.

Medbestämmande existerar vid avsked elleräven nedläggningar. Ent.ex.
förflyttning anställd till arbetsplats kan inte skeav en t.ex.en annan utan
medgivande från arbetarrådet. Det finns bestämmelseräven medbeom
stämmande i s.k. supervisory bodies, slags övervakningskommittéerett

skall finnas på de flesta företag. Arbetarrådenstörre harsom rätt att utse
hälften så många medlemmar arbetsgivarsidan i kommittén.som

4.3. Sammanfattning medbestämmandelagarnaav

Det har redan påpekats den ovanstående redogörelsen troligenatt inte är
uttömmande på alla punkter. Det viktiga här emellertid inte fullstänär

-

-

-

-
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medländersåsystematiska,inteeventuella fel är att t.ex.digheten, attutan
avseende. Deti ellermissbedömskonsekventlagstiftning annatettsvag

påmed tankesystematik,sådanmisstänkaanledningingenfinns att menen
iakttaempiriskanaturligtvis alladatamaterialet börbegränsademycketdet

försiktigt.myckettolkasgelser

huvudsakinnehåller imedbestämmandetvisar trematerialetgivnaDet att
ochinformationsrätteller fack,arbetarrådförförhandlingsrättfunktioner,

förhandlingsrätteninformations-Såvälstyrelserepresentation.tillrätt som
frånalltkanbegränsad, denmindreeller t.ex.kan avsesenarevara mer

anställdförhandlaskyldighettillförändringarbetydande att om enen
beskrivningenovanståendedenPå basisförflyttas.ellerskall sägas avupp

områdeolikastyrka på delagstiftningensbedömaförsök gjorts trehar att
antingenalternativ,tvåendaststyrelserepresentationenBeträffande gesna.

anställda i företagantaletförminimiantaletdär docksådan lag,finns en
Då det gälleringen.finns detocksåvarierar ellerlagenomfattas avsom

på basis detdetharinfonnationsskyldighetenochförhandlings- ovanav
tvågrautifrånstyrkalagstiftningensbedömaförsökgjortsåtergivna att en

tabell 1.framgårResultatetdig skala. av

klassificering.EnEuropa.Medbestämmandelagarna i1Tabell
StyrelserepreInformations-Förhandlings-Land
sentationrättlrättl

011Belgien
0llDanmark
022Finland
O21Frankrike
O22Holland
OllItalien
l12-Norge
011Portugal
01lSchweiz
OllSpanien
O1lStorbritannien
122Sverige
022Tyskland
0Österrike l2

lagstiftninglagstiftning, 1svag2starkinformationsrätt:1 Förhandlings- och
finnsOlag2 Styrelserepresentation: lag finns,1

-

-

-
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Grupp I Länder Grupp II Länder Grupp III Länder
med stark lagstiftning med medelstark lag- lagstiftningmed svag

stiftning
Finland Danmark Belgien
Holland Frankrike Italien
Sverige Norge Portugal

ÖsterrikeTyskland Schweiz

Spanien
Storbritannien

Om tabellen korrekt kan vi urskiljaär med varierande gradtre grupper av
styrka i lagstiftningen. I med den starkaste lagstiftningen finnsgruppen
Sverige, Tyskland, Finland och Holland. Den lagstiftningen åter-svagaste
finns i Storbritannien, Portugal, Italien, Spanien, Belgien och Schweiz. En
mellangrupp ÖsterrikeFrankrike,utgörs Danmark, och Norge.av

4.3.2. Sambandet med arbetskonflikter

Om vi utgår från de beskrevs kan vi beskrivatre grupper som ettovan
samband med arbetskonflikterna. Det går nämligen för varje land be-att
räkna relationstal för konfliktbenägenheten,ett nämligen antalet arbets-
dagar förlorats i arbetskonflikt hundrade anställd. Om antaletsom per
arbetsdagar år 200 såär talet, det divideras med 200, den totalaper ger om
konfliktförlusten i total arbetstid i landet. figurI 42 utvisasprocent av
denna relation fördelat på decennium 1970, 1980 enligtsamt grupp
den ovanstående klassiñceringen.

- - -
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arbetsdagarFörloradearbetskonflikter.Medbestämmande ochFigur 42
anställda.200arbetskonflikterpå grund perav

60

50

40

30

20

lagstiftningSvagMedellagstiftningStark
lagstiftning

1980-taI1970-ta| BI

mellan medbestärnrnansambandinget raktfinns detframgårdirektSom
skillnadvisserligenfinnsDetkonfliktbenägenheten.och storstyrkadets en

tolkasskulle kunnavilkettredjeoch dentvå förstamellan de somgruppen,
tredjemedbestämmande. I denochkonfliktbenägenhetmellansambandett

länderbådaItalien,Schweizsåvälemellertidåterfinns somsomgruppen
uppvisarItalienområdet.lagstiftning påsaknar extremtpraktiskt entaget

detrelationstal tio gångermedarbetsmarknadkonfliktbenägen ett euro
arbetskonflikter.ingapraktisktfinnsSchweizgenomsnittet. Ipeiska taget

medbestämmandetsmellansambandnågotfinnaintegår såledesDet att
omfattning.arbetskonfliktemasochstyrka

kraftigt för defallitkonflikttalet harrelativadetutläsas42 kanfigurI att
tolkasåterskulle kunnatredje. Dettaför denintetvå första grupperna men

huvudsakdessa ieftersommedbestämmandelagama,medsambandettsom
de in-lagarna därfall utvisaskulle i såFiguren1970-talet.påtillkom att

arbetskonfliktema ochminskningpåtagligtillbidragit attförts har enaven
införtinte harländerför dekan iakttasminskning inte motsvasådan som

i högutvecklingenemellertidgällerlagstiftning. Förrande atttregrupp
derelationstalenSchweiz blirochItalienUtanItalien.dominerasgrad av

-

-
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båda decennierna 48 respektive 24 se figuren, vilket minskningär en av
storleksordning i de båda övriga Om vi såledessamma som grupperna. ute-

sluter Schweiz och Italien varande otypiska, kommer desom tre grup
uppvisa likartat utvecklingsmönsteratt och stärka slutsatsenettperna att

konfliktbenägenheten i de olika länderna inte påverkas styrkan i medav
bestämmandelagama.

4.3.3. Sambandet med den ekonomiska tillväxten

På kansätt eventuellt samband mellanett medbestäm-samma som ovan
mande och tillväxt analyseras. Hypotesen här kan starka medt.ex. attvara
bestämmandelagar ökar trögheten i förändringar och bidrar till lägreen
tillväxttakt för landet. Hur förhållandena gestaltas för de tre ut-grupperna
visas i de figur 43-44.

Figur Ökning43 Medbestämmande och ekonomisk tillväxt. BNPcap iav
under decenniet.rocent

40

Stark lagstiftning Medel Svag lagstiftning
lagstiftning

1970-tal 1980-talI D

-

-

-
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Ökning iBNPcapekonomisk tillväxt.ochMedbestämmandeFigur 44 av
decenniet.under1985 USD
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SvagMedelStark
lagstiftninglagstiftninglagstiftning

1980-tal1970-tal DI

decenniet, imedtillväxten överutvisasfiguren mättförsta procentI den
dessamellanSkillnadenpriser.1985 årsi dollartillväxtenandraden mäts

tillväxtenviiviOmbetydande. mäter attprocent,mått kan t.ex. servara
till-absolutadenemellertidOm vi mäteriIHihögre än gruppgruppvar

tillväxtengäller;förhållandet ärvi det44,figurse motsattaattväxten ser
faktumdet enklagivetvisåterspeglarDettai lll.betydligt större gruppnu
respek-starkharde ländermellanskillnadfinnsallmänhetdet i somatt en

låginkomstländer PortuTypiskamedbestämmandelagstiftning.tive svag
Sverige,rika ländermedanlagstiftning,allaItalien harSpanien,gal, svag

givetvisfinnslagstiftning. Detstarkallmänhet harFinland iTyskland,
ilagstiftningl,inkomstSchweiz har högstundantag svagast menmen

övrigatvåi debetydligt lägrei IH äninkomstengenomsnitt grupär grupp
capita.USD8151990 11capita463 USD8 mot perperperna

medsambandetavsågvademellertid här densammablirSlutsatsen ar-som
mellan ekosambandnågotländemivå spårapåVi intekanbetskonflikter.

bety-medbestärnrnandelagstiftningen. Dettaioch styrkantillväxtnomisk
enbartpåvisats,samband harsådantfrånvaron attinte utander ettatt av

ochsamband. Ieventuelltförmår blottläggainteanalysenempiriskaden ett

-

-

-

-
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för sig detta inteär Precis vad gälleroväntat. nivån och utvecklingensom
arbetskonfliktema i land så påverkas tillväxten så många faktorerettav av
all eventuell påverkan från medbestämmandelagamaatt dränks i flödet från

betydande faktorer. Den eventuella medbestämmandefaktom heltmer är
enkelt för för kunna urskiljas i denna analys. Omatt den finnssvag typ av
eller kan inte uttala sig bara konstatera den finns såman att ärom, om
den mycket svag.

Det enda rimliga samband analysen frambringat det mellanärsom ovan
lagar och inkomst. I allmänhet verkar det medbestärnmandelagarsom om
följer allmän ekonomisk utveckling introducerasoch först vid högreen
nivå på nationalinkomsten. Sambandet dock inte linjärt; högreär national-
inkomst betyder inte starkare lagar, och dessutom finns det remarkabla
undantag från själva huvudregeln.

Sammanfattning rapportensav
resultat

Föreliggande arbete innehåller undersökning medbestämmandelaen av
effekter på den svenska samhällsekonomin. Som framhålls på mångagens

ställen det inte möjligt kvantiñeraär dessa effekter, och någraatt försök i
den riktningen heller inte här.görs Huvudsyftet med i ställetärrapporten

robust bedömninggöra medbestämmandelagensatt nettoeffekt;en av om
lagen i hög grad befrämjar eller verkar hämmande på den ekonomiska
effektiviteten i landets näringsliv.

I analyseras problemet flera olika synvinklar.rapporten Det konstaterasur
först det från teoretiska utgångspunkter inte finnsatt underlag för be-en
stämd hypotes i huvudfrågan. Det fullt tänkbartär medbestärnmandelaatt

hämmar effektiviteten de anställda möjlighet motarbegen attgenom attge
nödvändiga anpassningar i teknologita och organisation. Samtidigt är mot

möjlig, nämligen medbestämrnandelagensatsen underlättar företagsanatt
passningar förankra nödvändiga beslut hos de anställda.att Teoringenom

inte företräde någon dessa hypoteser, och vilken effektger över-av som
kan förstväger efter empiriskavgöras analys.en

-

-
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arbets-jämförelseliksompå området,litteraturgenomgångEn avenav
skiftandemedbestämmandelagarmedeuropeiska länderimarknaden av

jäm-internationelladengällerVadresultat.entydigtingetstyrka, t.ex.gav
tillväxtekonomiskmellankorrelationentydigingenfarms t.ex.förelsen

arbetskonmellanomfattning ellermedbestämmandelagstiftningensoch
effek-lagstiftningenssåtolkas ilagstiftning. Dettaoch attflikter rapporten

vik-andradränks i flödetdärfördeochsammanhangetismå att avärter
faktorer.tigare

enkätundersökningfrånresultatenhuvudinnehåll utgörsRapportens enav
delsi landet,arbetsplatserutvaldaslumpvis000till 1delsriktadessom
påinriktadesFöretagsenkätenförtroendemän.fackliga300omkringtill

påverkademedbestämmandelagenattuppfattadeföretagenhurfrågor om
effektiviteten,statiskadennämligenavseenden,olikai fyraeffektiviteten

iföretagsbeslutenvardagsrationaliseringarteknik,införandet samtav ny
medbestämrnandets inne-frågorradställdesallmänhet. Dessutom omen

riktaEnkätenliknande.medbestämmandet ochförtidsåtgångenhåll, som
innehåll.hade iförtroendemännenfackligatill de stort settdes samma

tillinställningensåsammanfattasenklastkanenkäten attResultaten av
fackliga förehosföretagsåväl hospositivmedbestämrnandelagen är som

alltsåbedömning, därföretagenskanskeförvånandeMestträdare. är egen
olikaieffektivitetenökarmedbestärnrnandelagenmajoritetklar attanseren

sammanfattande frågakan härexempelSomavseenden. nämnas, att omen
medbesvaradesfunktionföretagetspåverkademedbestärmnandelagenhur

ansåg12endastmedanföretagen att65 procentpositivt procent avcaav
erhöllseffektivitetenrörandedelfrågorallanegativ. Förinverkan envar

degånger fler3-4allmänheti änpositivaövervikt för deklar ne-svaren
litenägandeellerbranschtillhörighetstorlek,mellanSkillnadengativa. var

inställningpositivaföretagenskandragosystematisk. I sägasoch attgrova
företagskategorier.för allagällermedbestämmandelagentill

medtidsåtgången förundersökningenvisadetidsutdräktenBeträffande att
företapromille2genomsnittiblygsam,tämligenbestämmandet avcavar
50innebärpromille, vilketlMedianvärdetarbetstid. atttotala provargets

understegmedbestärnrnandetförtidsåtgånghadeföretagen somcent enav
skilhiad meltydligdockfarmsarbetstiden. Härtotalapromille denl enav

för-betydligt längrehadedenföretag därsmåochlan gruppenstora senare
arbetstiden.0,5handlingstid, procentuppemot av

-

-

-

-

-

-

-
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posiförtroendemänneninställningen hos de fackligaInte oväntat mervar
80-90samtliga i allmänhet procentföretagen. Såtiv hosän gott an-som

i olikaökade företagseffektivitetenmedbestämmandelagensåg att avseen
gick lättare, teknologi infördes snabbare,vardagsrationaliseringarden ny

inställning oberoendeminskade osv.,arbetskonfliktema aven som var
majoriteten ansåg vidare medbestäm-fackförbund. överväldigandeDen att

lagen behövdes.i det fackliga arbetet ochmandelagen stödett attgottvar
svarsbild framträdde gällde medbefrågan splittradenda därDen omen

verkligt inflytande eller ej. ochde anställda Jastämmandelagen ettgav
antalsmässigt ungefär lika.nej-svaren härvar

samhällsekonomiska effekter, vilketBeträffande medbestämmandelagens
huvudfrågeställning, det svårt tolka undersökningenanalysdenna är attvar

förtroendemäninverkan positiv. Både företagen ochsätt än ärattannat
produktivitet produktimedbestämmandelagen påverkar ochattansernen

vitetsutveckling positivt. Den tid åtgår till medbestämmandet är synsom
vidare gäller den fackliga sidan medbeblygsam, ochnerligen attatt anser

delaktighet i företaunderlättar för de anställda kännastämmandelagen att
ökaSituationen alltså den, medbestämmandelagenskötsel. är attgets anses

företagseffektiviteten anställdas arbetstillfredsställelse,både och de att
såväl arbetsgivare koståsikt omfattas arbetstagaredenna attsamtav som

visserligenför lagen synnerligen låg. Undersökningen saknarnaden är
hårddata, näraliggande tolkningen resultatenobjektiva den ärmestmen av

positivt. allamedbestämmandelagen påverkar samhällsekonomin Idock att
gårgäller, det utomordentligt osannolikt påverkan ihändelser äratt att ne-

riktning.gativ

-

-

-

-

-

-

-
-

-
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Skogsvctcnskapliga fakulteten
fSKOGSEKONOMIInst

Enkät MBL-systemetom

Regeringen tillsatte i augusti 1991 den s.k. Arbetsrättskommittén uppgiftmed göraatt en
existerandeöversyn arbetsrättslagstiftnin Som led detta arbetei kommitténettav ar.bett undertecknad undersökninöra MedbestâmmandelagenMBL fungerar,en av ur

speciellt avseende samhällsekonomis kostnader och intäkter förenadeär mede a som
lagen. delEn min undersökning dennaär enkät riktas till slumpvis1000 utvaldaav som

eg.företag arbetsplatser landet.i

Enkäten innehåller några frågorenkla hur fungerar påMBL Din arbetsplatsDittom
företag. ellerJag tacksam Duär den för frågornaär närmast ansvarig kundeom som
besvara frågorna inom vecka och sända till bifogademig i svarskuvert.en svaren

Jag fullt medvetenär det ibland kan svårt påatt entydigt fråga.attom vara svara en
Svara så falli med det alternativ kommer närmast. Om alternativeningetsom av passar,
eller frågan omöjlig besvara förär Din arbetsplats, så hoppa helt frågan.att enkelt överom

Ditt naturligtvisär sekretesskyddat och i min kommer ingen kunnasvar rapport att
urskilja från Dig. Anledningen till frågeformuläret innehåller företagsnamnetsvaret att år

påminnavill dem förstainte omgången.att isom svarar

Jag behöver kanske inte Dittsäga värdefullt förär tillförlitlighet.att Jagrapportenssvar
därförär mycket tacksam Du vill hjälpa mig med denna undersökning.om

Tack på förhand för Din medverkan

Umeå den 17.9.1992

SörenWibe

roåsorwow

PS. Du kanske varförundrar undersökningen frånkommer Sveriges Lantbruksuniversitet.
Detta förenbart förenklaär själva genomförandet Utredningen utförsdenna enkät.att av
på uppdrag Arbetsmarknadsdepartementet via. Arbetsrättskommittén Sverigesochav
Lantbruksuniversitet Umeå endasti administrerar själva enkätarbetet.

Postad Telefon Postgiro Fclcfaxrcss Besöksadress
UMEÅH0183 OOO-lfiñäüi 15667-9 090-166073 Universitctsområdct
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FRÅGEFORMULÃR

FRÅGA ARBETSPLATSENS STORLEK

arbetsplatsen vadföretaget ovan arbetarvid på cirkaadressetikettensom anges ...... ..anställda.

FRÅGA MEDBESTÃMMANDESYSTEMETORGANISERILNGEN AV

mångapå olika-bedrivsMBL-arbetet företagdel harsätt vid olika företag. En nästan
ñrhandlingar, dvsuteslutande frånförhandlingsdelegationer varderanårseparata parten

bestämd sakfrdiskutera chefstillsâttning.träffas för Andra företag haratt t ex en
olika 1 som träffas relativtfackliga elbundettyperrepresentanter 1 av regsgrupper

allehanda aktuella frågor. Slutligen arbetsp dardiskuteraroch finns atserstoren grupp
uppfylls inform någraarbetsgivarenMBL-systemet möten, attgenom t genomex

informerar personalen informerarekonomigånger elleroch liknande, attom manper
till person.person

rad krav,innehåller förhandlingar.speciellt ochinformationMBL avseendeen
totalafråga det MBL-systemet,Nedanstående bedömningDigoch ber göraagavser en avarbetsplats;vid företagDittorganiserat Dinhur detta är

huvudsakligensker Kryssa svarMBL-arbetet för lämpligtgenom:

förhandlingsmötenSeparata
..... ..

ledningsgrupperFackliga irepresentanter
gruppereller andra

..... ..
och kontakterInformella möten

..... ..
Annat ..... ..

FRÅGA ÄRENDENAVVILKEN TYP BEHANDLAS

ärendeninnehålletfråga berör i MBIrförhandlingarna,Följande vilkendvs typ somav
föremål för uppmärksamhetoftast blir inom MBL-systemet.

dinså genomsnittsârenden vidden viFör besvara valt 100attantaratt ut
områden:på ungefär på följandehurKan du dessa fördelararbetsplats. sigett 100ange

företagshälsovårdochArbetsmiljö
.... ..

Organisationsförändringar
.... ..

Personalärenden
.... ..

Budget-frågorEkonomi
......

cheferTillsättning av ......
Annat .... ..
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FRÅGA TIDSUTLÅGG FÖR4. MBL-förhandlingar, MBL-information osv

Förhandlingar och information tid. Kan dutar på ungefär uppskatta den totala tidenett
åtgår för MBL-förhandlingar och information på Din arbetsplats. Angesom tiden i

månad, dvsmantimmar i genomsnittligt antal berördaper antalet MBL-timmarx perFinns det MBL-gruppmånad. påt ex en 5 sammanträder 3 timmarpersoner som camånad alltså siffrablir den jagvarje söker 15.

åtgår cirka ..mantimmarDet till MBL-information förhandlingar månad.per........

FRÅGA FÖRETAGETSOCHMBL EFFEKTIVITET

Åpåverka företagetsMBL kan ekonomiska effektivitet på flera sätt. sidan kanena
tförändringarnödvändiga. installation teknik fördröjas å andra sidanex kanav ny men

effektiviten därföröka MBL bidrar tillatt förankra beslut hos de anställda.att
uppfattningVad detta:dinår om

haftJag MBL till följd Kryssa föratt att: det påstående du iinstämmeranser

SämreBättre oförändrad

Effektiviteten har blivit
...... ... . . ... ..... ...... ...

Införandet gårteknikav ny . . ..... . . ... ....... ... .. ....
Vardagsrationaliseringar går

... .... . . .......... ... .... ..
Företa sbesluten har i
allmän blivitet

......... . ... ...... .........

FRÅGA OMDÖMESAMMANFATTANDE OM MBL-SYSTEMET

l denna fråga ber Dig fördelarnavågaatt nackdelarna föri MBLmot att ettavvesiffrornasammanfattande påöme skala från till-2 Betydelsen de olika+2.om en av
förKryssa det du bäst erfarenhetDin MBL-systemetsvaranges. som anser motsvarar av

för företagetsdess betydelseoch effektivitet i olika avseenden.

MBL inverkar starkt2 pånegativt företagets funktion ......... ..
MBL inverkar något-1 på företagetsnegativt funktion

......... ..
MBL saknar betydelse för0 företagets funktion ........ ..
MBL inverkar något på+1 positivt företagets funktion ......... ..
MBL inverkar+2 starkt påpositivt företagets funktion ......... ..

-
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Skogsvctcnskapliga fakulteten

ISKOGSEKONOMIInst

Enkät MBL-systemetom

Regeringen tillsatte i augusti den1991 s.k. Arbetsrättskommitten uppgiftmed överatt se
arbetsrättslagstiftning.existerande Som led dettai arbete har kommittenett bett

undertecknad undersöka hur MBL Medbestämrnandelagenatt fungerar och vilka
samhällsekonomiska kostnader och intäkter förenadeär med En del minsom en. av
undersöknin denna enkätutgörs riktas till cirka fackliga örtroendemän400 inomav som
LO, TCO S CO. har fåttJag Ditt från förbundDitt Stockholm.ioc namn

innehåller någraEnkäten enkla frågor Din på. hur funMBL på deom syn erar
arbetsplatser där Du verksam.är Jag är tacksam Du kunde besvara rågorna ochom

bifogade svarskuverti inomreturnera vecka.svaren en

Jag medvetenär MBL-arbetet skiftaratt kraftigt från företag företag.till Deom r
jag ställer samlade bedömningDin de arbetsplatser förDu har ochavser av som ansvar

kan överblicka arbetet. Om Du inte kan på. någon fråga så kan Du hoppa översvara
en.

Ditt naturligtvis sekretesskyddatär och i den publicerar kommerjagsvar interapport somnågon kunna urskilja Ditt Anledningenatt till svarsformuläret märkt medärattsvar. ett
vill sända påminnelseär tillatt dem intenummer en som svarar.

Jag behöver kanske inte Dittsäga värdefullt föratt är tillförlitlighet. Jagrapportenssvar
därförär mycket tacksam Du vill hjälpa mig med denna undersökning.om

på. förhand förTack Din medverkan

Sören Wibe
Professor

PS. undrar varförDu kanske undersökningen kommer från Sveriges Lantbruksuniversitet.
Detta sker för förenklaenbart själva genomförandet utförsatt enkäten. Utredningen på.av
uppdrag Arbetsmarknadsdepartementet via Arbetsrättskommitten och Sverigesav

UmeåLantbruksuniversitet administrerari enbart enkätarbetet.själva

Postad Telefon Postgiro BesöksadTelefaxreas G35
EÅ901 83 UM 090-165800 Universitetsområdet15567-9 090-165073
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SVARSFORMULÃR.

ÄRENDENAVVILKEN TYP BEHANDLASFråga

innehållet MBL-informationen, dvsfråga berör i MBL-förhandlingarna ochFöljande
oftast MBL-systemet.ärenden blir föremål uppmärksamhet inomförvilken typ somav

behöver sig formelladet röra MBL-förhandlingar, ävenObservera tutanatt om exom
för liknande.lokalt medbestämmandeavtal ellerinomärenden etttas ramenuppsom

frågan enomsnittsärenden vid dinavaltbesvaraFör antar att 100att ut
på.arbetsplatser överblick Kan dudvs de Du för har över.arbetsplatser, som ansvarar 0

fördelarhur dessa 100 på.ungefär sig följande områden:ett ange

Antal

företagshälsovårdochArbetsmiljö
,,,, ,,

organisationsförändringar
__

Personalärenden
__ ,

EkonomiBudget-frägor
__ ,

cheferTillsättning av __
Annat

.... ..

ARBETSEFFEKTIVITETENOCHFråga MBL

Ådiskuteradfråga sidan kanhur påverkarofta är MBL effektivitet.företagens ena
arorganisationsförändrinförändringar installationnödvändiga ellerteknikt ex av ny

informera sidanandraeftersom Menfordrojas och förhandla saken.te anman rn om
ochanställdadarfonatt MBL bidrar dehoseffektiviten oka till förankra beslutatt

konfliktriskerna ochminska öka samarbetsandan.därigenom

detta:uppfattningVad dinär om

Kryssahaft till följd iMBL för de: duJag att: instämmerattanser

oförändratSämreBättre

blivitharEffektiviteten ......... .... ........
teknik gårInförandet av ny .....................

gårVardagsrationaliseringar ............... .... ..
allmänhethar iFöretagsbesluten

blivit ............ .. .. . ... .
arbetstillfredsställelseanställdasDe

blivitallmänhethar i ........... .. ... .... .
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OMDÖMESAMMANFATTANDEFråga OM MBL-SYSTEMET

fråga ber DigjagI denna fördelarnaatt väga nackdelarna MBL förimot att ettavgesammanfattande omdöme.

för de duKryssa bästsvar som anser Din erfarenhet MBL-systemet:svarar mot av

Instämma Instämmer

MBL huvudsak braär i och fungerar
tillfredsställandeallmänheti

.. . .. . .. .... .....
MBL verkligtinget inflytandeger

........ .........
MBL stödär i det fackligaett gott
arbetet

........ .........
MBL underlättar för de anställda att
känna delaktighet i arbetet

........ .........
MBL bidrar till minska arbets-att
konflikterna

. .... ... ........
MBL behövs definitivt i företagstora

........ .........
MBL definitivtbehövs vid små. företag

.... .... ..... .. ..

Tack gång förän Din medverkanen

Sören Wibe
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SOU 1994:106 Sjöarbetstid

Departementsserien Ds
Ds I 1972:3 Styrelserepresentation för de anställda i vissa

aktiebolag
1977:2 FörhållandetDs A mellan medbestämmandelagen och viss

lagstiftningannan
1977:4 Fackliga förtroendemän,Ds A på betald arbetstidmöten

och arbetslivsforskning
1981:6Ds AnställningsskyddA

Ds A 1984:4 Tryckfrihet och medbestämmande
1986:1Ds A Styrelserepresentation för de anställda

1991:2Ds Förenklad ställföreträdarlag
Ds 1991:34 Informations- och förhandlingsrätt för anställda vid

vissa förvärv aktierav
1992:101Ds Bolagisering affärsverk. Konstitutionella aspekterav
1993:95 RemissammanställningDs handikapputredningensöver

slutbetänkande samhälle för alla SOU 1992:52ett
Ds 1994:13 Lex Britannia

Propositioner
1940:106Prop. med förslag till lag angående ändrad lydelse 3av

29 §§och lagen den 11 1936 nr 506sept. om
förenings- förhandlingsrättoch

1945:88Prop. med förslag lagtill angående ändrad lydelse §1av
lagen den 11 1936 nr 506 förenings- ochsept. om
förhandlingsrätt, m.m.

1949:162Prop. med anhållan riksdagens yttrande angående vissaom
Internationella arbetsorganisationens allmännaav

konferens år 1948 vid dess trettioförsta sammanträde
fattade beslut, m.m.

-

-

-
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angående vissariksdagens yttrandeanhållanProp. 1950: 88 medl om
allmännaInternationella arbetsorganisationensav

sammanträdevid trettioandraår 1949 desskonferens
fattade beslut

16i lagen denangående ändringmed förslag till lag1957:80Prop.
begränsning,138 arbetstidensmaj 1930 nr om

m.m.
europeisk social stadgagodkärmande1962:175 rörandeProp. av en

reform de offentliga tjänstemännens1965:60 angåendeProp. av
förhandlingsrätt m.m.

ställföreträdare för kommunförslag till lag1965:153 medProp. om
vissa avtalsförhandlingarvid m.m.

samhällsstödbegränsning1969:76 med förslag till lagProp. avom
vid arbetskonflikt, m.m.

anställningsskydd för vissaförslag till lag1971:107 medProp. om
arbetstagare, m.m.

internationellavissa fattade1972:10 angående beslutProp. av
år 1971arbetsorganisationens allmänna konferens

femtiosjätte sammanträddevid dess
styrelserepresentation för deförslag till lag1972:116 medProp. om

och ekonomiska föreningar,anställda i aktiebolag
m.m.

regeringsform och riksdags-förslag tillProp. 1973:90 med ny ny
ordning m.m.

anställningsskydd,förslag till lagProp. 1973:129 med om m.m.
i arbetarskyddslagstiftningen1973:130 angående ändringarProp.

åtgärder för bättre arbetsmiljöoch andra
lagen 1973:3031973:186 förslag till lag ändring iProp. med om

aktiebolag,ändring i lagen 1944:705 om m.m.om
till lag facklig förtroendemansProp. 1974:88 med förslag om

på arbetsplatsenställning m.m.
förslag till lag arbetstagares till ledighetProp. 1974:148 med rättom

utbildningför
i1974:174 förslag till lag ändring statstjänstemannamedProp. om

lagen 1965:274, m.m.
1975:103 förslag till aktiebolagslag,medProp. ny m.m.

förslag till arbetsrättsreform197576:105 medProp. m.m.
197576:l66 förslag styrelserepresentation för demed till lagProp. om

i och ekonomiska föreningar,anställda aktiebolag
m.m.

styrelserepresentation för de1975762169 förslag till lagProp. om
försäkringsbolaganställda i bankinstitut och

197677:90 semesterlag,Prop. om m.m.
1976772137 ändring i 1976:580 medbestämmandelagenProp. omom

i arbetslivet

-



620 Bilaga 2: Litteraturförteckning SOU 1994:141

l97677:l4lProp. ändring i lagen 1974:371 rättegången iom om
arbetstvister, m.m.

l97677:l49Prop. arbetsmiljölagom m.m.
1978792148Prop med anledning beslut fattade internationellaav av

arbetskonferensen år 1978 vid dess sextiofjärde
sammanträde

Prop. l97879:l75 med förslag till lag jämställdhet mellan kvinnorom
och i arbetslivet,män m.m.

Prop. l978f79zl88 fördjupad företagsdemokrati i kommuner ochom
landstingskommuner

197980:9Prop. konsumentförsäkringslag,om m.m.
197980:l43Prop med förslag till lagstiftning handelsbolagny om

m.m.
198182:71Prop. anställningsskyddslagom ny m.m.
198182:154Prop. arbetstidslagom ny m.m.
198182:166Prop. med anledning beslut fattade internationellaav av

arbetskonferensen vid dess sextiosjätte och sextio
sjunde möten, m.m.

Prop. 1982832124 med anledning beslut har fattatsav som av
internationella arbetskonferensen vid dess
sextioåttonde möte

Prop. 198384:162 vissa trygghetsfrågor för äldre arbetstagareom
198485:62Prop. ändringar i lagen 1982:80om om

anställningsskydd, m.m.
Prop. 198485:20O för personalföreträdare i kommunalanärvarorättom

nämnder
Prop. 198485:2l9 den statliga personalpolitikenom
Prop. 198687:99 ledning den statliga förvaltningenom av
Prop. l98788zl0 med förslag till lag styrelserepresentation för deom

privatanställda, m.m.
198990:Prop. 157 regionala fackliga förtroendemänom
199091Prop. 124 privat arbetsförmedling och uthyrning: om av

arbetskraft, m.m.
199091Prop. :140 arbetsmiljö och rehabiliteringom

Prop. 199091 141 rehabilitering och rehabiliteringsersättning: om m.m.
Prop. 199293: 100 med förslag till statsbudget för budgetåret 199394

199394:65Prop. En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.
Prop. 199394:67 ändring lagen anställningsskydd iochom av om

lagen medbestämmande i arbetslivetom
Prop. 199394:77 En ombildning arbetsgivarorganisationen för detav

statliga området
Prop. 199394:188 Lokal demokrati
Prop. 199495:76 Förändring vissa arbetsrättsliga reglerav
Prop. 199495:80 Vissa ändringar i kyrkolagen

ÖvergångProp. 199495 102 verksamheter och kollektiva: av
uppsägningar

-
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Utskottsbetänkanden och yttranden
1973:37InU Betänkande i anledning proposition 1973:177av

med förslag till lag ändring i statstjänstemannaom
lagen 1965:274, jämte motionerm.m.,

InU 1974:15 Betänkande i anledning proposition 1974:88 medav
förslag till lag facklig förtroendemans ställningom
på arbetsplatsen jämte motionerm.m.

1975:22JuU Betänkande med anledning proposition 1975:78av
lagstiftning angående för funktionärer iom ansvar

offentlig verksamhet, jämte motionerm.m.
KU 1975r6;1y Yttrande vissa delar propositionenöver av

19757 6:105 förslag till bl.a. lag offentligom om
anställning jämte motioner

975W 6:45InU 1 med anledning proposition 1975762105 medav
förslag till arbetsrättsreforrn jämte motionerm.m.

197677:32AU med anledning proposition 197677:l37av om
ändringar i lagen 1976:588 medbestämmande iom
arbetslivet jämte motioner

KU 197879238 med anledning propositionen 19787 8:188av om
fördjupad företagsdemokrati i kommuner och
landstingskommuner motionersamt

LU 198081:4 angående lagstiftning handelsbolagny om m.m.
prop. 197980:143 och redovisningsregler förnya
ekonomiska föreningar prop. 1979802144

AU 198182:4 medbestämmande i arbetslivetom m.m.
AU l98384z5 medbestämmandefrågorom m.m.
AU 198586:1 medbestämmandefrågorom m.m.
LU 198889:30 Skydd för företagshemligheter
AU 19929340 Statliga arbetsgivarfrågor
AU 199394:2y En ombildning arbetsgivarorganisationen för detav

statliga området
199394:4AU Förändringar i arbetsrätten
199394:12AU Arbetslivspolitik
199394:19KU En ombildning arbetsgivarorganisationen för detav

statliga området

Övrig litteratur

Ahlberg, Kerstin; Allmängiltigförklaring och andra utsträckasätt att
kollektivavtals giltighet i EU-ländema, Stockholm 1994 stencil,
examensarbete i civilrätt vid Stockholms universitet

-
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EG och EG-rätt.Jacobsson, Norberg, Sven;Allgård, Olof Johan

fyra frihetema,rättsakter beslutsfattande. DeInstitutionema, och

Europeiska unionen. läropolitikområdena, Enkonkurrensreglema,
EG-rätt, 1993handbok ioch

workersdecisions andSteven Labour law:Anderman, D.; management
rights, 1992

uppl. Nord 1990:42i Arbetsrätten i Norden,Arnmundur;Backman, rev.
Arbetsrätten Nordeniciteras

Medbestämmandelagen Lagtext medOlof Lunning, Lars;Bergqvist,
1986kommentarer,

i Avtal 1988 9Olof; intervju LagBergqvist, nr
genmäle i SvJT 1949fyrtiotalister EttSvante; Vår juridiksBergström,

494 ff.s.
huvudprinciper,Kollektivavtalslagen. Studier dessSvante;Bergström, över

1948andra upplagan
EGEU arbetsrätt ochBirgitta;Blanpain, Roger Nyström,

1994arbetsmarknad,
internationella grunder iDen svenska arbetsrättensMichael;Bogdan,

ff.SvJT 1979 81s.
KoncemarbetsrättiTöllborg,Niklas Nielsen, Ruth Dennis;Bruun,

Norden, 1992
istudie bevisbörderegelLeif, Bevisbörda och bevistema. EnBylund, av en

föreningsrättskränkningar, 1970mål om
Neuviéme édition, 1993Travail 1993,Code du

1993Mänskliga rättigheter, 5 uppl.,Danelius, Hans;

omvandling,omvandling i Svensk iSten; Arbetsrätten iEdlund, rätt
123 Omvandling1976, ff. citerass.

32-utredningen i iEn återblick paragraf ArbetsrättenEdlund, Sten;
Återblickutveckling, 1977, 97 ff. citerass.

MBLi arbetsdomstolen, 1982 citerasEdlund, Sten; MBL

Örjan; iSamverkansförhandlingaroch utvecklingsavtaletEdström, MBL

1994företag,
intressant bestämmelse§ medbestämmandelagenEklund, 33Ronnie; en

1993,i Europa,taget i svenska arbetsrättenpå det hela Den ett nytt
§ medbestämmandelagen33ff. citeras71

mälanalysfått själ frågaHar kollektivavtaletEklund, Ronnie; en omen
199293 256 ff. citeraslagstiftningsteknik i JToch s.

Kollektivavtalet

-

-

-

-

-

-
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Eklund, Ronnie; Om amerikansk arbetsrätt. Replik till Nelhans i SvJT
1985 407 ff.s.

Eklund, Ronnie; Bolagisering eller måste, 1992mode citerasett ett
Bolagisering

Evju, Stein; Tariffavtalens eftervirkning i TfR 1984 254 ff.s.
Stein;Evju, i Arbetsrätten i Norden, uppl. 1990:42Nord citerasrev.

Arbetsrätten iNorden
F ahlbeck, Reinhold; Företagshemligheter, konkurrensklausuler och

yttrandefrihet, 1992

F ahlbeck, Reinhold; Om arbetsprocessrätt Studier i det fackliga
tvisteförhandlandets juridik, 1974 citeras Arbetsprocessrätt

F ahlbeck, Reinhold; Praktisk arbetsrätt, 1989 citeras Praktisk arbetsrätt
F lodgren, Boel; Arbetsdomstolen rättsbildare Reflexioner kringsom

några monumentalfall från arbetsdomstolen tid i Perspektivsenare
på arbetsrätten Vänbok till Axel Adlercreutz, 1983, 103 ff.s.
citeras Monumentalfall

F lodgren, Boel; Det lokala facket och medbestärnmandet, 1985 citeras
Medbestämmandet

Glavå, Töllborg,Mats Dennis; Arbetsrätt Kollektiva spelregler- -
Medbestämmande Begränsningar i antagnings- och

uppsägningsrätten, 1990
Göransson, Håkan; Förtroendemannalagen, 2 uppl., 1991citeras

F örtroendemannalagen
Göransson, Håkan; Kollektivavtalet fredspliktsinstrument Desom

grundläggande förbuden stridsåtgärder historiski ochmot
internationell belysning, 1988 citeras Fredspliktsinstrument

Hadenius, Axel; Medbestämmandereformen, 1983.

Hanau, Peter Adomeit, Klaus; Arbeitsrecht, Zehnte, neuarbeitete

Auflage, 1992

MedbestämmandeHanau, Peter; i arbetslivet En jämförelse mellan de

lagarna i Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland inya
Arbetsrätten i utveckling, 1977

Åke;Hart, Horst Hörte, Sven Medbestämmandets stagnation
Medbestämmandets utveckling 1978-1985, 1989

Hasselbalch, Ole; i Arbetsrätten i Norden, uppl. Nord 1990:42 citerasrev.
Arbetsrätten iNorden

Halme, Helge; Bidrag till tolkningen 6 § i lagen kollektivavtal iav om
1932 371FJT ff.s.

-

-

-

-

-

-

-

-
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styrelser imyndighetersjäv i aktiebolags ochCarl; NågotHemström, om
1983,Vänbok till Axel Adlercreutz,Perspektiv på arbetsrätten s.

169 ff.

1994Ulf; Intemationalization of the Second Degree,Holm,

påHåkan; arbetsrätten i PerspektivHydén, Ramlagstiftning inom

1983, 199 ff.Vänbok till Axel Adlercreutz,arbetsrätten s.
udgave, 1994Kollektiv arbejdsret, revideredeJacobsen, Per;

1993Oversikt arbeidsretten,Jakhelln, Henning; over
tillstånd iockså vid längre avtalslöstAvtal har efterverkanKurt;Junesjö,

1991 42Lag Avtal 1nr s.
fackligt arbete inomKoncernfackligt samarbete iN0rden En rapport om

nordisk industriell integration, Nordiskaför ökadramen en
ministerrådet 1988:1NU

Komparativ nordisk arbetsrätt iSKällström, Kent igeman, Tore;

1990:93huvuddrag, Nord
ut iavtalen löper LagKällström, intervju; KortareKent närsemester

Avtal 1993 2 4nr s.
slutsatsen tvivelaktig i LagKällström, Nyttig granskningKent; men

Avtal 1986 337nr s.
uppl. 1994Källström, i Folke Schmidt m.fl. Löntagarrätt,Kent; rev.

citeras Löntagarrätt
Om lokala rättsligaKällström, Kent; Lokala kollektivavtal parters

1979 citeras enbart Kentställning inom fackliga organisationer,
Källström

styrelserepresentationsfrågor iLaurén, Stajfan; Nämnden för

1980 70 ff.Förvaltningsrättslig Tidskrift s.
Håkan; lagen föri styrelser Kommentar till denLavén, Arbetstagare nya

1988privatanställda,
i aktiebolagsstyrelser,Gustaf; och aktieägareLindencrona, Arbetstagare

1978

kommunallag handbok medUlf Sten; 1991 årsLindquist, Losman, en
års1992 1991lagtext och kommentarer, 2 uppl., citeras

kommunallag
1989Anställningsskydd, sjunde omarbetade upplagan,Lars;Lunning,

tillFacklig förtroendeman KommentarerLunning, Lars;
1989 Fackligförtroendemannalagen, femte upplagan, citeras

förtroendeman
styrelserepresentationMoberg, Krister; Anställda i styrelsen Lagen om

styrelsenför 1988 citeras Anställda ide anställda,

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Moberg, Krister; Företaget och sekretessen En ochrätts-
samhällsvetenskaplig studie medinflytandeinforrnation ochav

företagen,sekretess i 1981 Sekretessciteras
Nelhans, Joachim; Rättsläget på den amerikanska arbetsmarknaden sedan

kollektivavtal upphört gälla i SvJT 1984 353 ff.ett att s.
Nelhans, Joachim; Rättsläget på den tyska arbetsmarknaden under

kollektivavtalslöst tillstånd i SvJT 1983 714 ff.s.
Nelhans, Joachim; Rättsläget på den svenska arbetsmarknaden under

tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd, Lag Avtals skriftserie

Arbetsrättsliga 1985 citeras enbart Joachim Nelhansuppsatser
Nielsen, Ruth; Laerebog i Arbejdsret, 5 udg. 1994rev.
Norman, Erik; Kollektiva åtgärder och det enskilda anställningsavtalet

studieEn kollektiva åtgärder och organisationemas dispositionav av
förpliktelsema enligt det enskilda anställningsavtalet, 1987

Numhauser-Henning, Ann; Anmälan Erik Norman; Kollektiva åtgärderav
och det enskilda anställningsavtalet SvJTi 1988 368 ff.s.

Nyström, EGBirgitta; och arbetsrätten, 1992

Nyström, Birgitta; Medling i arbetstvister rättslig studie det svenskaen av
i jämförande nordiskt perspektiv, 1990 citeras Medlingsystemet

Olauson, Erland; Förtroendemannalagen Kommentar med rättsfall, 4:e
reviderade upplagan 1991 citeras F örtroendemannalagen

Olauson, Erland; Medbestärnmandelagen, reviderad upplaga 1992 citeras
Medbestämmandelagen

Olsen, SkadeståndLena; vid förlust och rekreation isemesterav annan
Studier i arbetsrätt, 1993, 315 ff.s.

Petrén, Gustaf; Något arbetstagares lydnadsplikt i SvJT 1944om s.
116 ff.

Sture;Petrén, Arbetsrätten inför vetenskapens forum Några
randanteckningar till nyutkommen avhandling SvJTi 1949en s.

ff.241

Petrén, Sture; Arbetsrätten och vetenskapen gång Slutreplik iän en
SvJT 1949 507 ff.s.

Olle;Rimsten, Om rättsligt beslutsfattande i arbetsdomstolen i Tidskrift
för rättssociologi, 1986, 5 ff.s.

Rodhe, Aktiebolagsrätt,Knut; 16 uppl., 1993
Sandström, Torsten; Privatjustis anställda En studiemot av

disciplinrättskipningens grunder, 1979

Schaub, Günter; Arbeitsrechtshandbuch Systematische Darstellung und
Nachschlagewerk für die Praxis, 7., überarbeitete Auflage, 1992

-

-

-

-

-

-

-

-
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Fackligupplagan 1979 citerasSchmidt, Folke; Facklig arbetsrätt, andra

arbetsrätt
1959 TjänsteavtaletFolke; Tjänsteavtalet, citerasSchmidt,

statsförvaltningen,Medbestämmande iSvensson, Gustav;Seth, Torsten

1982
Olof Bergqvist och Lutming.Anmälan LarsSigeman, Tore; av

Stockholm 1986.med kommentarer.Medbestämmandelagen. Lagtext
SvJT 1987 609 ff. citeras Anmälanförlag. 560 s. iLiber s.

arbetsdomstolenrättsbildningen och prejudikatlära iOmSigeman, Tore;

Prejudikatlärai utveckling, 1977, 203 ff. citerasArbetsrätteni s.
Är domstol i Juridiskarbetsdomstolen egentligenSi Tore; engeman,

ArbetsdomstolenTidskrift 198990 193 ff. citerass.
uppl. 1994 citerasSchmidt m.fl.,i Folke Löntagarrätt,Sigeman, Tore; rev.

Löntagarrätt
i Avtal 1979 3Sigurdsen, Gertrud; Lag nr

Relations in Finland, 1987and IndustrialSuviranta, Antti J Labour Law

uppl. Nord 1990.:2 citerasi Arbetsrätten i Norden,Suviranta, Antti; rev.
NordenArbetsrätten i

retsstillinglønmodtageres vedAndersen, Lars; LovSvenning om
1990virksomhedsoverdragelse med kommentarer, udgave,

områdena medbestämmande ochoch informationUtbildning inom
MBL-medlenarbetsmiljö granskning de s.k.En samtav

information inomarbetsmiljöfondens medel för utbildning och

1990-05-03 Dnrarbetsmiljöområdet, Riksrevisionsverkets rapport
20-90-0166

reviderad upplagaFolke Schmidt, Facklig arbetsrätt,Anders; iVictorin,
1989 Facklig arbetsrättciteras

Avtal 1979 2Wirtén, Rolf; i Lag och 5nr

Rättsfall

ADArbetsdomstolens domar
1949 1968 26 1974 16 1976 33 1977 511933 94 12 nr nr nrnr nrnr

1976 35 19771949 50 1969 14 1974 46 621934 179 nr nr nr nr nrnr
1975 1976nr64 1977nr681952 nr8 1969 31 nr71935 17 nrnr

1954 19 1969 76 1975 33 1976 84 1977 891944 94 nr nr nr nrnr nr
1970 1976 128 1977 9496 1954 20 9 1975 431944 nr nr nr nr nrnr

1975 1976 135 1977 981958 25 1971 34 nr441946 54 nr nr nr nrnr
1959 10 1972 5 1975 62 1977 8 1977 1051946 68 nrnr nr nr nrnr
1962 1973 16 1975 84 1977nr39 1977 1101947nr76 nrl nr nr nr
1963 12 1973 30 1976 10 1977 49 1977 1151948 43 nr nr nr nrnr nr

-
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1381977M 1979M80 198OM156 1982M165 1986M91 1990M51
1977M 158 1979M88 1980M163 1983 1986M96 1990M52M7
1977M169 1979M 110 1981 M2 1983M63 l987M4 1990M67
1977 187 1981 6 1983 65 19871979 117 5 1990 100M nr M M M M

1941977 1979 118 1981 8 1983 M95 1987 21 1990 107M M M M m
1977 202 1979 120 1981 M14 1983 1987 24 1990111 117nr M M nr M
1977 216 1979 126 1981 18 1983 123 1987 58 1991 M13M M nr M M
1977 222 1979 129 1981 M22 1983 130 1987 68 1991 21nrM M M M
1978 1979 137 1981M45 1983 168 1987 19917 77 38M M M M nr
1978 8 1979 149 1981M52 1983 182 1987 79 1991 M45M M M M
1978 197911 155 1981M57 1983 184 1987 82 1991 66M M M M M
1978M29 1979M158 1981M61 1984 1987M97M7 1991M77
1978M45 1979M159 1981M62 1984M28 1988M10 1991M78
1978 1979 164 1981 1984M47 M71 M43 1988 14 1991M100M M
1978 M51 1979 165 1981M72 1984 M50 1988 23 1991 113M M M
1978 56 1980 4 1981M77 1984 M58 1988 32 1991 128M M M M
1978M60 1980M8 1981 M102 1984M75 1988M38 1992M7
1978 65 1980 9 1981 105 1984 M79 1988 M42 1992 14M M M nr
1978 72 1980 24 1981 nr107 1984 86 1988 M47 1992 16M M M M
1978 84 1980 25 1981nr11O 1984 M98 1988 199253 17M M M M
1978 88 1980 32 1981 l984M114 119 1988M57 1992M22MM M
1978 89 1980 34 1981 1984125 128 1988 76 1992 56nr nr M M M M
1978M91 1980M39 1981 M146 1984M14] 1988M81 1992M88
1978 93 1980 49 1981 155 1984 143 1988 92 1992 93M M M M M M
1978 94 1980 63 1981 166 1985 1988M1 94 1992 144M M M M M
1978M 109 1980M67 1981 170 1985 M8 1988M98 1993M8nr
1978 110 1980 68 1981 1985172 M21 1988 145 1993 14M M M M M
1978 134 1980 72 1982 6 1985 M28 1988 151 1993 18nr M M M M
1978 142 1980 1982 198574 7 52 1988 162 1993 55nr M M M M nr
1978 148 1980 81 1982 8 1985 57 1989 6 1993 61M M M M M M
1978 155 1980 87 1982 16 1985 60 1989 27 1993 64nr M M M M M
1978 156 1980 90 1982 21 1985 66 1989 39 1993 88M nr M M M M
1978 157 1980M91 1982 33 1985 M88 1989M44 1993M 116nr nr
1978 163 1980 93 1982 34 1985M90 1989M45 1993M151M nr M
1978 164 1980 94 1982 37 1986 198914 67 1993 179M M M M M M
1978 165 1980 105 1982 46 1986 25 1989 83 1993 202nr M nr M M M
1978 166 1980 1982M54106 1986 M37 1989M84 1993M212nr M
1979 1980M1 109 1982 69 1986 M40 1989 94 1994 13M m M M
1979 12 1980 110 1982 94 1986 M46 1989 108 1994 36M M M M nr
1979M19 1980 112 1982 M95 1986M53 1989M112 1994 79nr M
1979M44 198OM 134 1982 105 1986M56 1990 14M M
1979 57 1980 145 1982 1986123 61 1990 22nr M M M M
1979 65 1980 150 1982 134 1986 67 1990 33M nr M M M

66 1980 1982 1561979 154 1986 68 1990 42M nr M M M

ORattsfall fran Hogsta NJAo. o. domstolen
1959 562NJA s.
1960 63NJA s.
1968 570NJA s.
1982 784NJA s.
1985 3NJA s.
1987 349NJA s.

frånRättsfall RHhovrätt
1985:59RH

frånRättsfall kammarrätt
Kammarrättens i Jönköping dom den 9 1992 inovember mål 1587-1992 Jämförnr

Regeñngsrättens beslut den juni 1993 mål 5724-1992.17 i nr



1994:141Litteraturförteckning SOU628 Bilaga 2:

ORattsfall fran EG-domstolenn
3881 1982 1845 ff.14979 kommissionen Belgien 1980 ECR ff. och ECRMål mot s.

Frankrike 1986 ECR 1725 ff.Mål 30784 kommissionen mot
6685 Lawrie-B1um1986ECR 2121 ff.Mål s.
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V20.Reformerat pensionssystem. Fi.
Reformerat pensionssystem.Bilaga21. A. 58. 6 Juni Nationaldagen.Ju.
Kostnader och individeffekter. 59. Vilka vattendragskall skyddas Principer och

pensionssystem.Reformerat BilagaB.22. förslag. M.
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förebygga alkoholproblem.26. Ant utlänningslagen.Ku.
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