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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-post svar@arbetsgivaralliansen.se eller 
telefon 08-545 912 00 (Öppen 09.00-16.00).
 

Etisk plattform för branschen
I ArbetsgivarAktuellt Extra av den 28 februari informerade vi 
om att socialdepartementet fått i uppdrag att se över möjlighe-
terna till att skapa en flerpartsöverenskommelse kring en etisk 
plattform för vård – och omsorgsgivare som får del av skatte-
medel. Syftet är ökad öppenhet och en stärkt kvalitet i svensk 
hälso- och sjukvård. 

En etisk plattform för vård och omsorg är nu lanserad. 17 olika 
arbetsgivarorganisationer och fackförbund har kommit överens 
om en etisk plattform som omfattar både de som beställer 
vård och omsorg - kommuner och landsting - och de som 
utför insatserna - offentliga, privata och idéburna utförare. 
Öppenhet och insyn är kärnan i den etiska plattformen. Det 
handlar om att ge allmänheten en så god insyn i verksam-
heten, att det går att jämföra kvalitet och se att resurserna 
används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Framför allt 
berör det tre områden: Kvalitet, ekonomi och ägande samt 
anställningsvillkor. Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen 
KFO och Famna företräder tillsammans de idéburna utförarna i 
överenskommelsen. Att de tre organisationerna gör gemensam 
sak grundar sig i att transparens, öppenhet och insyn är frågor 
som är viktiga för de flesta av våra medlemmar.  

EXTRAaktuellt
1 OKT 2013



Arbetsfördelningen innebär att KFO och Arbetsgivaralliansen hanterar arbetsrättsliga frågor kopplade 
till plattformen, och Famna företräder bägge organisationerna i frågor kring kvalitet och ekonomi. Ta 
del av hela plattformen och läs debattartikeln i DN av den 23 september 2013 via följande länk:  
http://www.arbetsgivaralliansen.se/Om-oss/Nyheter/Aktuellt/

Lönestatistik 2013
I dagarna har vi påbörjat insamling av årets löner för branschen Vård och Omsorg. Vi ber er att upp-
märksamma detta och skicka in uppgifter till Arbetsgivaralliansen om nya löner avseende löneläget 
den 1 september 2013.

Branschkommittén
Branschkommittén för Vård och Omsorg sammanträdde i Göteborg den 18 september. 
Frågor som diskuterades var chefens roll samt förberedelser inför nytt avtal 2014. I samband med fö-
regående avtalsrörelse kom parterna på avtalsområdet branschavtal vård och omsorg överens om att 
tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att uppmärksamma olika sätt att stötta och stärka chefer i deras 
roll. Arbetet inom arbetsgruppen pågår under hösten.

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

Information och kontaktuppgifter till ledamöterna i branschkommittén finner ni på  
www.arbetsgivaralliansen.se för branschens Vård och Omsorg egen sida.

Personalchefnätverket för Vård och Omsorg
Nästa personalchefträff sker måndagen den 7 oktober 2013 i Göteborg, klockan 10.00 – 15.00. Ämnet 
för dagen kommer att vara ”Åldersdiskriminering”. Vad är åldersdiskriminerande, vad säger lagen, vilka 
frågeställningar kan arbetsgivaren ställas inför, har några fall prövats i domstol? Under förmiddagen 
går Arbetsgivaralliansens chefsjurist Sven Lindvall igenom vad som kan ligga i begreppet åldersdiskri-
minering. Anmäl dig till marie.lav@arbetsgivaralliansen.se

Fall från Arbetsdomstolen 
AD 2013 nr 6 : Lokalt kollektivavtal slutar gälla efter ett år 

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, han 
lämnade inte in sjukintyg, han medverkade inte fullt ut i olika rehabiliteringsåtgärder och han bröt mot 
överenskommelser 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 bredd 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, anpassat 
arbetsuppgifter och arbetstider samt gett hans arbetsledare en stödjande roll i rehabiliteringsarbetet. 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 Marie Lav förhandlingsledare för Branschen Vård och Omsorg på  
telefon 08-545 912 04, eller via e-post marie.lav@arbetsgivaralliansen.se


