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Yttrande över Arbetsdepartementets promemoria En reformerad arbets-

rätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmark-

naden, Ds 2021:17 

 

Sammanfattning 

 

Eftersom promemorians förslag bygger på den principöverenskommelse om 

bland annat ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd som träffats 

mellan parterna på arbetsmarknaden anser sig tingsrätten i huvudsak inte ha 

skäl att ha några synpunkter på förslagets sakliga innehåll. Tingsrätten vill 

dock ändå framföra några korta synpunkter. 

 

Anställningens bestående vid tvist 

 

Förslaget att anställningen inte ska bestå under en pågående tvist angående en 

uppsägnings ogiltighet innebär att en arbetstagare ställs i ett sämre läge än en-

ligt gällande rätt. Det förstärks ytterligare genom att arbetstagaren med försla-

get till ny lagstiftning inte kommer att kunna få en prövning av frågan om an-

ställningens bestånd i avvaktan på målets slutliga avgörande. Förslaget kom-

mer sannolikt att medföra att enskilda arbetstagare i större omfattning kom-

mer att avstå från att begära prövning i domstol. När det gäller frågan om det 

föreligger sakliga skäl för ett avskedande gör sig behovet av en prövning i av-

vaktan på tvistens slutliga avgörande inte lika starkt gällande.  

 

Skadeståndsnivåer 

 

Vad beträffar allmänna skadestånd som kan dömas ut vid ogiltigförklaring av 

en uppsägning eller ett avskedande bör frågan om skadeståndens nivåer läm-

nas till domstolarnas rättstillämpning. 
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Ändring i lag (2012:854) om uthyrning 

 

Ett kundföretag ska i stället för att erbjuda en tillsvidareanställning kunna er-

bjuda arbetstagaren en ersättning motsvarande två månadslöner. Det är en er-

sättning som tingsrätten bedömer att ett stort antal arbetsgivare kan tänkas be-

tala för att undvika en tillsvidareanställning. 

 

Övrigt  

 

Tingsrätten har utifrån innehållet i principöverenskommelsen inte några sär-

skilda synpunkter på utformningen eller förändringarna av den föreslagna lag-

texten. Vidare gör tingsrätten bedömningen att de föreslagna ändringarna inte 

kommer att medföra någon ökad belastning för tingsrättens del.  

 

 

 

__________________ 

I handläggningen har deltagit chefsrådmannen Agneta Lilja och rådmannen  

Gunilla Åkerman, föredragande. 

 

 

 

Agneta Lilja 

 

    Gunilla Åkerman 


