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Aktuellt i rådgivningen 
Kommande helgdagar – såsom  
nationaldagen med flera helgdagar
Kristi himmelsfärds dag den 14 maj 2015 är i almanackan en röd 
dag. Har de anställda rätt till en klämdag fredagen den 15 maj och 
en halvdag dag före röd dag den 13 maj? Var står det i så fall? Och 
hur ska vi hantera nationaldagen i år?

Svar:
Nej branschavtalet för Vård och Omsorg innehåller inte någon 
regel om ”klämdag” efter röd dag eller ”halvdag före röd dag”.  
Avtalet innehåller under rubriken ”Anmärkningar” på sidan 8 ( § 4 
mom. 3) en skrivning om nationaldagen.

Det är ytterst arbetsgivaren som bestämmer hur den ordinarie 
arbetstiden ska förläggas. Enligt branschavtalet § 4 mom. 5 anges 
att arbetsgivaren fastställer arbetstidens förläggning i arbetstids-
schema efter samråd med berörd arbetstagare. Verksamhetens 
behov av arbetskraft avgör om det ska betraktas som en ordinarie 
arbetsdag eller inte.  

Observera dock att regler om ob-ersättning kan komma att bli 
tillämpliga då ordinarie arbetstid förläggs på obekväm arbetstid. 
Dessutom säger § 4 mom. 3 stycke 2 att arbetsgivaren ska planera 
arbetstiden så att den ordinarie veckoarbetstiden minskas i vecka 
då helgdag infaller. 

Nationaldagen den 6 juni 2015 infaller i år på en lördag. Endast de 
anställda som har arbetstid förlagd måndag till fredag ska ges en 
ledig dag i år.  Det anges under rubriken ”Anmärkningar” på sidan 
8 i avtalet att arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd på 
vardagar, dock ej lördagar, ges en ledig arbetsdag att ta ut under 
det kalenderår nationaldagen infaller på en lördag.



 

Branschkommitté Vård och Omsorg
Arbetsgivaralliansen branschkommitté Vård och Omsorg håller sitt nästa sammanträde fredagen den 
27 mars 2015. Kommittén är avtalsslutande part och tar gärna emot synpunkter på kollektivavtalet från 
medlemmarna. Nuvarande avtal löper till 2016. Och förberedelserna inför avtalsförhandlingarna inför 
nytt avtal påbörjas under hösten 2015.

Nätverk för personalfrågor och arbetsrätt  
inom bransch Vård och Omsorg
Nätverket (tidigare kallat personalchefnätverket för Vård och Omsorg) bjuds in till nästa träff den 4 mars 
i Stockholm enligt särskild inbjudan. Inbjudan skickas till verksamheternas kontaktpersoner och till de 
personer som anmält intresse av att ingå i nätverket. Det går även bra att anmäla sitt intresse direkt till  
marie.lav@arbetsgivaralliansen.se.

Lönestatik för bransch Vård och Omsorg
Lönestatistiken för 2014 är nu klar och bifogas. 
Den finns även att läsa på branschsidan på www.arbetsgivaralliansen.se. 

Kommande utbildningar

Vad gäller vid alkoholmissbruk i arbetslivet. 
Vi erbjuder en seminariedag i ämnet torsdagen den 5 mars i samarbete med Arbetsgivarföreningen KFO, 
Fastigo, KFS, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svensk Scenkonst till vilken särskild anmälan 
sker.  

Branschavtalets allmänna villkor - grundkurs
Passa på att under två dagar lära dig grunderna i branschavtalet! Vi går igenom branschavtalets regler 
från anställning till uppsägning. Vi kommer att beräkna avdrag och tillägg vid sjukdom, föräldraledighet, 
semester, ferier, övertid, restid och mycket mera. Kursen hålls under två dagar i Stockholm den 26 – 27 
mars 2015.

Arbetsmiljö
Funderar du över vad ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare eller chef innebär? Eller har du inte fått 
ordentlig ordning på arbetsmiljöarbetet? På kursen resonerar vi om vad arbetsmiljö är och hur arbetsmil-
jöarbete kan gå till. Kursen belyser frågan om vem som har ansvar för arbetsmiljön och hur delegering 
kan se ut. Deltagarna ges kortfattad information om arbetsmiljölagstiftningen, det systematiska arbets-
miljöarbetet och rehabilitering.

För ytterligare information om utbildningarna och anmälan, se www.arbetsgivaralliansen.se.



Fall från AD

AD ger personlig assistent skadestånd - ingen saklig grund för uppsägning förelåg
Göteborgs tingsrätt ogillade en kvinnas skadeståndstalan och fann i stället att det förelegat saklig 
grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Kvinnan hade arbetat som personlig assistent åt en 
brukare till dess att denna skulle ha gjort klart att hon inte ville ha fortsatt assistans av kvinnan. 

Tingsrätten ansåg att det, särskilt med beaktande av brukarens med- och självbestämmanderätt, inte 
kunde krävas att bolaget efter tillsägelser skulle ha gett kvinnan möjlighet att ändra sitt beteende 
innan uppsägning gjordes. 

Nu gör Arbetsdomstolen, AD, motsatt bedömning och tillerkänner kvinnan 75 000 kronor i skadestånd. 
AD anser inte att det är visat att kvinnan haft problem med att samarbeta med övriga assistenter eller 
att hon känt till bolagets syn på övernattningar hos brukaren utanför arbetstid. Inte heller är det enligt 
AD tillförlitligt utrett att kvinnan skulle ha misskött sig i arbetet eller att brukaren inte längre ville att 
kvinnan skulle vara hennes personliga assistent. AD konstaterar att varken brukaren eller hennes anhö-
riga har hörts som vittnen och att övriga vittnesmål utgör andrahandsuppgifter. 

Den enda omständighet som bolaget styrkt är att kvinnan tagit hem pärmar med sekretesskyddat 
material. AD anser att kvinnan förtjänar kritik för detta men konstaterar samtidigt att händelsen inte 
ensam utgör saklig grund för uppsägning. Uppsägningen har därmed varit i strid med kravet på saklig 
grund enligt anställningsskyddslagen.

Arbetsdomstolen AD nummer 9/15 – läs hela domen på www.arbetsdomstolen.se.

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens förhandlingsledare för bransch Vård och Omsorg: 
Marie Lav på tfn. 08-545 912 04,  eller via e-post marie.lav@arbetsgivaralliansen.se.


