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Ny hemsida lanserad
Nu måste du kunna ditt medlemsnummer.
Arbetsgivaralliansen har under september bytt hemsida. Den 
nya hemsidan innebär att du måste logga in med ditt medlems- 
nummer för att kunna ta del av våra avtal, blanketter samt 
skriftlig rådgivning. Ditt medlemsnummer står i dina medlems-
handlingar. Om du av någon anledning inte hittar detta så kan 
du kontakta oss via e-postadress svar@arbetsgivaralliansen.se 
eller via telefon 08-545 912 00 (Öppen 09.00-16.00). 

Branschkommittén
Branschkommitté idrott har under våren fått två nya ledamö-
ter; Anders Larsson som har valts in som ny ordförande samt 
Susanne Jidesten. Anders representerar bland annat Svenska 
Ishockeyförbundet och Susanne är personalchef på Riks- 
idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Branschkommitténs uppgift är att arbeta i enlighet med styrel-
sens riktlinjer och anvisningar.
Branschkommittén ska bland annat sluta kollektivavtal och 
utfärda riktlinjer för dess tillämpning, stärka branschens intres-
segemenskap och arbeta med för branschen gemensamma 
arbetsgivarfrågor.

Information och kontaktuppgifter till ledamöterna i bransch-
kommittén finner ni på www.arbetsgivaralliansen.se för bran-
schen Idrotts egen sida.
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Arbetsmiljökommitté
Branschkommitté Idrott beslutade på sitt senaste möte att påbörja arbetet med att bilda en arbets-
miljökommitté på bransch Idrott. En arbetsmiljökommitté är ett central partsgemensamt forum som 
arbetar brett för att förbättra arbetsmiljön inom branschen t.ex. genom samråd, erfarenhetsutbyte och 
information. 

Snabbguide – arbetsanpassning och rehabilitering 
Arbetsgivaralliansen har tagit fram en snabbguide som är ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska 
arbete i samband med arbetsanpassning och rehabilitering. Det kan t.ex. handla om att förebygga 
ohälsa och olycksfall eller om en sjukfrånvarande arbetstagare ska återgå i tjänst. Materialet hittar ni 
på Arbetsgivaralliansens hemsida, men det kan även beställas i skriftlig form från Arbetsgivaralliansen.

Arbetsgrupp arbetstider
I samband med avtalsförhandlingarna år 2012 beslutades att parterna på avtalsområdet under hösten 
2013 skulle tillsätta en arbetsgupp för att göra en översyn av hur kollektivavtalets arbetstidsregler 
fungerar inom branschen. Arbetet är tänkt att ge ett underlag och analys inför nästkommande avtals-
förhandlingar 2014. Kom gärna med synpunkter på förbättringsområden eller förslag på t.ex. organisa-
tioner som gruppen kan besöka för att få en bättre bild av hur arbetstidsreglerna fungerar hos er. 

Ny lag för personer som ska arbeta med barn  
En ny lag som innebär att fler ska kontrolleras mot brottsregistret för att förhindra att sexbrottslingar 
arbetar med barn, förslås träda i kraft den 18 december 2013. Enligt den nya lagen ska alla som 
erbjuds en anställning, uppdrag eller praktik i stat, kommun, landsting, ett företag eller en organisa-
tion på begäran visa ett utdrag ur belastningsregistret om arbetet innebär en direkt och regelbunden 
kontakt med barn. Detta påverkar främst organisationer inom idrott men berör givetvis även andra 
branscher. Läs mer: http://rod.se/registerkontroll-ska-hindra-idrottspedofil

Fall från Arbetsdomstolen 
AD 2013 nr 65 : Ogiltigförklaring av uppsägning

En driftsoperatör vid ett större industriföretag i Sundsvall blev uppsagd på grund av personliga skäl. 
Driftsoperatören hade psykiska besvär och led av alkoholsjukdom. Han hade relativt stor frånvaro, 
lämnade inte in sjukintyg, medverkade inte fullt ut i olika rehabiliteringsåtgärder och bröt mot över-
enskommelser med arbetsgivaren om vårdprogram. Bolaget gav driftsoperatören tre varningar och sa 
sedan upp honom. Uppsägningen var villkorad på så sätt att arbetsgivaren sa sig vara beredd att ta 
tillbaka uppsägningen om han skötte sig under uppsägningstiden.

AD konstaterade att bolaget aktivt tagit del i driftsoperatörens rehabilitering genom att bl.a. ha deltagit 
i uppföljningsmöten vid behandlingshem, upprättat vårdprogram för hans fortsatta rehabilitering, an-
passat arbetsuppgifter och arbetstider samt gett hans arbetsledare en stödjande roll i rehabiliteringsar-
betet. Men trots bolagets åtgärder ansåg AD att rehabiliteringsmöjligheterna inte var uttömda.



Driftsoperatören bedömdes inte ha motsatt sig att medverka i rehabiliteringsprocessen, även om han inte 
klarade av alla momenten. Bolaget var en stor arbetsgivare och det hade inte uppstått några större stör-
ningar till följd av frånvaron. Den stora frånvaron bedömdes också ha sin grund i alkoholsjukdomen och 
hans psykiska ohälsa.
 
AD menade att bolagets handlande förhållandevis snabbt hade gått över i en process om avslutande av 
anställningen. Bolaget hade inte på ett tillräckligt sätt tagit hänsyn till att det tar tid för en person som lider 
av alkoholsjukdom att bli fri från sitt beroende, och att man får räkna med bakslag i rehabiliteringen. AD sa 
också att det är vanligt att en person som har alkoholberoende av sjukdomskaraktär har svårt att rätta sig 
efter föreskrifter som sjukanmälan och sjukintyg. Uppsägningen ogiltigförklarades och driftsoperatören fick 
75.000 kr i allmänt skadestånd.
 
Utgången i målet följer tidigare praxis men den var inte självklar och en av domarna var dessutom skiljaktig. 
Utgången i målet kunde kanske blivit den motsatta om inte bolaget haft så bråttom och inte varit så inriktat 
på att säga upp. Det som domen i alla fall tydligt visar på är hur svårt det faktiskt är för en arbetsgivare att 
bedöma omfattningen av rehabiliteringsansvaret. 
 
Domen i sin helhet går att läsa på www.arbetsdomstolen.se

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Annika Eidfelt förhandlingsledare för Branschen Idrott på  
telefon 08-545 912 03, eller via e-post annika.eidfelt@arbetsgivaralliansen.se.


