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Förhandlingar i samband med övertalighet, 
neddragningar och uppsägningar p.g.a. arbetsbrist  

 

Bakgrund 

En arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal är enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL) 

skyldig att förhandla med Unionen innan beslut fattas om viktigare förändring för de 

anställda, t.ex. om neddragningar, ändrad organisation och uppsägningar på grund av 

arbetsbrist. Lagen om anställningsskydd (LAS) hänvisar också till att förhandlingar enligt 

MBL ska ske innan beslut tas om uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. 

I detta cirkulär återfinns råd till lokala förhandlare vid förhandlingar i samband övertalighet, 

neddragningar och uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. De viktigaste stegen i sådana förhandlingar 

beskrivs och det redogörs för en tänkt indelning i faser för att skapa en struktur i 

förhandlingarna. Inom varje fas, område och moment finns många möjligheter till ytterligare 

fördjupning, men informationen är avsedd att hålla sig på en översiktlig nivå och har därför 

begränsats utrymmesmässigt.  

För mer information och rådgivning eller hänvisningar till fördjupningsmaterial, kontakta 

Unionens regionkontor eller Unionens fackliga rådgivning. 

 

 



 

 

 

 
 

Råd till lokala förhandlare – Förhandlingar i samband med 
övertalighet, neddragningar och uppsägningar p.g.a. arbetsbrist 

I förhållande till de anställda och deras fackliga organisationer finns ingen varselskyldighet 

för arbetsgivaren innan uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. Där gäller i stället de vanliga reglerna 

enligt MBL om t.ex. kontinuerlig information och förhandlingsskyldighet före beslut om 

viktigare förändringar när kollektivavtal föreligger. 

Om en arbetsgivare helt saknar kollektivavtal är denne ändå enligt 13 § MBL skyldig att 

förhandla i frågor som rör uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller övergång av verksamhet.   

Har arbetsgivaren varslat Arbetsförmedlingen så har klubben rätt att få en kopia av varslet. 

  

Varsel 

I samband med att det kan bli aktuellt med uppsägningar p.g.a. arbetsbrist hos en arbetsgivare 

hör man ofta talas om varsel. Den varselskyldighet som finns är dock att varsla (informera) 

Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning. Detta för att arbetsmarknadsmyndigheterna 

ska få tid att planera och vidta åtgärder. Enligt lagen (1974:13) om vissa anställnings-

främjande åtgärder ska en arbetsgivare skriftligt varsla Arbetsförmedlingen om minst fem 

anställda berörs av en driftsinskränkning.  Detta ska göras viss tid i förväg. 

  

Antal berörda arbetstagare   Senaste tidpunkt för varsel 

Högst 25    minst två månader i förväg 

26 till 100    minst fyra månader i förväg 

Fler än 100    minst sex månader i förväg 

 

Varslet ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare 

som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör, antalet arbetstagare som normalt 

sysselsätts och vilka kategorier de tillhör samt under vilken tidsperiod uppsägningarna är 

avsedda att verkställas.  

 

Förhandlingar 

En förhandling inför uppsägningar p.g.a. arbetsbrist bör inledningsvis behandla den 

organisationsförändring som arbetsgivaren föreslår.  Diskussioner om vilka tjänstemän som 

eventuellt berörs av uppsägning p.g.a. arbetsbrist bör inte inledas innan ny organisation 

fastställts och antal tjänster samt deras innehåll klargjorts samt alternativa möjligheter till 

personalminskning i stället för uppsägningar utretts.  

 



 

 

 

 
 

Tystnadsplikt 

En arbetsgivare får i regel inte åberopa tystnadsplikt vid en förhandling om uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Om arbetsgivaren menar att viss information är så känslig att det krävs 

tystnadsplikt angående denna information måste arbetsgivaren påkalla särskild förhandling 

rörande tystnadsplikt enligt 21 § MBL. I sådan förhandling diskuteras vilken information det 

eventuellt ska råda tystnadsplikt kring samt hur länge sådan tystnadsplikt i så fall ska gälla. 

Diskutera med arbetsgivaren hur processen ska hanteras och gör upp tidsplan och 

arbetsordning. Diskutera också frågor om hur behov av stöd till anställda ska hanteras. 

Omorganisationsprocesser och eventuella uppsägningar p.g.a. arbetsbrist medför mindre eller 

större påfrestningar på samtliga anställda, vilka behöver hanteras på olika sätt. 

Kontaktperson på Unionen 

Tänk på att med fördel tidigt i processen etablera kontakt med ert regionkontor och/eller med 

facklig rådgivning för rådgivning under processen. 

Det är viktigt att ni skaffar er och får en så rättvis bild som möjligt över nuvarande 

organisation för att kunna ta ställning till effekterna av föreslagna förändringar. 

➢ Hur ser nuvarande organisationsstruktur ut? 

➢ Vilka verksamhetsområden finns? 

➢ Vilka funktioner finns? 

➢ Vilka befattningar/befattningsgrupper finns? 

➢ Finns det lediga platser i organisationen som kan användas till omplaceringar av de 

som är berörda av omorganisationen? 

Organisationsförändring 

Analysera sedan den föreslagna organisationsförändringen.  

➢ Hur ska ny organisationsstruktur se ut och hur ska den fungera? 

➢ Vilka verksamhetsområden ska vara kvar? 

➢ Vilka funktioner ska finnas? 

➢ Vilka befattningar/befattningsgrupper ska finnas? 

 

Exempel på frågor i detta skede är också 

➢ Vad syftar förändringen till? 

➢ Vilka behov ska tillgodoses? 

➢ Hur är det tänkt med olika organisatoriska lösningar? 



 

 

 

 
 

➢ Vilka är berörda? 

➢ Vilka konsekvenser får detta för personalen? 

➢ När ska förändringen ske? 

➢ Hur ser omställningsperioden ut? 

 

När ni vet vilka verksamheter, befattningar etc. som föreslås flyttas, skäras ner eller försvinna 

har ni möjlighet att komma med invändningar och förbättringsförslag. Detta gäller både på 

förändringsprocessen och förslaget till ny organisation. 

 

Medlemsförankring 

Utan medlemskontakter kommer klubben aldrig att kunna företräda medlemmarna på bästa 

sätt. Vilka behov ska tillgodoses? Vad syftar förändringen till? Hur är det tänkt med olika 

organisatoriska lösningar? Vilka konsekvenser får detta för personalen? Beroende på 

omfattningen av organisationsförändringen ställs olika krav på engagemang och förankring 

hos medlemmarna i klubben. Är det t.ex. fråga om en grupp berörda medlemmar så sker 

förhandlingen i nära samklang med dessa, medan övriga medlemmar inte är involverade. Är 

det däremot fråga om en stor organisationsförändring som berör hela eller stora delar av 

arbetsgivarens verksamhet så är det viktigt att återkoppla och involvera alla medlemmar. 

 

 

Riskbedömning 

Klubben kan upplysa arbetsgivaren om att denne vid en omorganisation, enligt 8 § i 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1, är skyldig att göra en skriftlig 

riskbedömning av arbetsmiljön. Sådan riskbedömning bör vara med som underlag i 

förhandlingen. Samarbeta i övrigt med arbetsmiljöombuden. En förändrad organisation är 

även en fråga för skyddskommittén/arbetsmiljöorganisationen. 

 

 

➢ Anser ni att organisationsförslaget är rimligt? 

➢ Vilka ändringar vill ni se? 

➢ Vilka kompetenser ser ni att det behövs i ny organisation? 

➢ Vilka kvalifikationskrav har respektive befattning? 

 

Arbetstagarkonsult 

Om klubben anser det vara behövligt kan krav om att tillsätta en arbetstagarkonsult för att 

utreda konsekvenserna påtalas (denna möjlighet regleras i så fall i utvecklingsavtalet eller i 

motsvarande medbestämmandeavtal på avtalsområdet). Detta gäller i första hand 

arbetsplatser med fler än 50 anställda. Krav om att arbetstagarkonsult ska tas in måste tas 



 

 

 

 
 

upp i den lokala förhandlingen och lämpligen i så tidigt skede som möjligt. En 

arbetstagarkonsult kan anlitas när arbetsgivaren tänker genomföra stora förändringar.  

Syftet med experthjälp är att kunna analysera och eventuellt finna alternativa lösningar på de 

problem som aktualiserat förändringsbehovet. 

 

Det är viktigt att denna första fas är ordentligt avslutad innan man går in i nästa fas. Hur 

organisationen ska se ut efter förändringen bestämmer förutsättningarna för fortsatta 

förhandlingar angående uppsägningar. Det är inte bara viktigt att organisationen är fastställd. 

Det är också viktigt att veta vilka kvalifikationskrav som varje befattning har. Finns 

kvalifikationskraven specificerade har man ett betydligt gynnsammare utgångsläge för 

fortsatta diskussioner. Vet man inte vilka krav som ställs i en viss befattning, kan man inte 

heller göra en seriös bedömning av vem/vilka som kan tänkas vara lämpade för befattningen. 

Följande bör därför vara klart: 

➢ Ny organisation 

➢ Befattningar i ny organisation 

➢ Kvalifikationskrav för respektive befattning 

 

Bemanning och hantering av övertalighet 

I nästa steg handlar det om bemanning av den nya organisationen och att gå in på 

omfattningen av övertaligheten, olika sätt att lösa denna och vilka tjänstemän som är berörda. 

Här diskuteras och förhandlas också andra alternativ för att lösa övertaligheten, t.ex. naturlig 

avgång, frivilliga avgångar, avtalspensioner m.m.  

 

Trygghetsråd 

Tänk även på att etablera kontakt med trygghetsråd eller motsvarande i så tidigt skede som 

möjligt. 

 

 

Om övertaligheten inte kan lösas med andra medel än uppsägningar p.g.a. arbetsbrist så 

övergår förhandlingen i frågor kring vilka som är berörda, vilka som ska erbjudas 

omplacering i olika former och vilka som ska sägas upp samt vilka villkor dessa då ska få.  

 

Omplaceringsutredning 

Enligt LAS måste en uppsägning grunda sig på sakliga skäl. Arbetsbrist är normalt ett sådant 

skäl. Detta gäller dock inte om det finns omplaceringsmöjlighet. Det innebär att en 

omplaceringsutredning måste genomföras innan uppsägning vidtas (7 § LAS). En sådan 

omplaceringsutredning innebär en kartläggning av om det finns lediga arbeten (vakanta 



 

 

 

 
 

tjänster) någonstans hos arbetsgivaren. Detta gäller hela arbetsgivarens verksamhet, dvs. 

samtliga eventuella driftsenheter och verksamheter och även alla kollektivavtalsområden. 

➢ Finns det vakanser i organisationen? 

Finns det lediga tjänster så ska erbjudande om omplacering lämnas. En förutsättning är att den 

anställde har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Arbetstagaren måste inte 

behärska de nya arbetsuppgifterna redan första dagen utan arbetsgivaren får acceptera en viss 

upplärningstid. 

Observera att konsekvensen av att avböja ett omplaceringserbjudande blir att sakliga skäl för 

uppsägning p.g.a. arbetsbrist kan anses föreligga. Detta gäller förutsatt att inte 

omplaceringserbjudandet är oskäligt. Det finns ingen senioritetsordning vid omplacering 

enligt 7 § LAS. Det går därför inte att tacka nej till ett omplaceringserbjudande och hoppas på 

att i nästa skede kunna åberopa sin anställningstid för att få ett bättre erbjudande, utan att 

riskera uppsägning.  

Efter att omplaceringsmöjligheterna till lediga tjänster hos arbetsgivaren uttömts så blir de s.k. 

turordningsreglerna tillämpliga och en turordningslista ska upprättas. 

 

PTK-L 

Beträffande frågor om personalinskränkning kan och bör tjänstemännen företrädas av ett 

gemensamt organ PTK-L (PTK-Lokalt). Som en följd av hur turordningskretsen ska 

bestämmas är det viktigt att PTK-L bildas på arbetsplatser där det går. Vi kan på så sätt 

undvika tvister om turordningskretsar och gränser mellan de lokala fackliga 

organisationerna. När de lokala tjänstemannaorganisationerna inom företaget har bildat 

PTK-L och meddelat detta till företaget, har företaget skyldighet att överlägga och träffa 

eventuell överenskommelse med PTK-L. För mer info om PTK-L, se PTKs hemsida.   

 

 

 

Nya turordningsregler fr.o.m. den 1 oktober 2022  

Den 1 oktober 2022 förändras turordningsreglerna till följd av att de nya huvudavtalen mellan 

PTK och Svenskt Näringsliv samt mellan PTK och t.ex. Arbetsgivaralliansen respektive 

Svensk Scenkonst och tillkommande förändringar i LAS börjar att tillämpas. Parterna har valt 

att genom kollektivavtal disponera över turordningsreglerna och det påverkar alla 

arbetsplatser som omfattas av huvudavtalen. För arbetsplatser som inte omfattas av de nya 

huvudavtalen gäller istället förändrade turordningsregler i LAS. 

De nya reglerna innebär att parterna i högre utsträckning än idag bör överväga att träffa en 

avtalsturlista, att fler regler tagits in i kollektivavtal och att arbetsgivaren får möjlighet att 

göra fler undantag än tidigare från turordningslistan om avtalsturlista inte träffas.   

En förtroendevald eller ombudsman behöver inför en arbetsbristförhandling veta vilka 

turordningsregler som är tillämpliga på arbetsplatsen genom att besvara följande:  

https://www.ptk.se/sakfragor/inflytande/PTK-L-nar-facken-samverkar-pa-foretaget/


 

 

 

 
 

➢ Omfattas arbetsplatsen av ett huvudavtal?  

Nedan följer en beskrivning av de nya regler som blir tillämpliga från den 1 oktober 2022. 

 

Turordning enligt LAS  

Turordningskrets 

Turordningskretsen, som är den verksamhet hos arbetsgivaren som det ska upprättas en 

turordningslista för, fastställs utifrån begreppet driftsenhet. En driftsenhet definieras som ett 

geografiskt område, dvs. en byggnad, ett kontor, ett inhägnat område eller motsvarande. Finns 

det flera driftsenheter på samma ort kan klubben begära att de ska ingå i samma 

turordningskrets. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal görs en 

ytterligare uppdelning av arbetstagarna utifrån kollektivavtalsområde, vilket normalt innebär 

att en turordning fastställs för tjänstemän och en annan för arbetare. 

Turordningslista 

Arbetsgivaren ska presentera en turordningslista för varje turordningskrets där det framgår 

vilken anställningstid de anställda har. Granska denna lista noggrant då arbetsgivaren kan ha 

missat att räkna med tidigare anställningstid inom företaget eller annan anställningstid som 

ibland får medräknas, t.ex. anställningstid på andra företag inom koncernen. 

Undantag från turordningen  

Arbetsgivaren får utifrån reglerna i LAS undanta högst tre arbetstagare från turordningslistan 

vid arbetsbristuppsägning, oavsett antalet anställda på företaget. De undantagna ska enligt 

arbetsgivarens bedömning vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.  

Tremånadsspärr mot nya undantag  

Det införs en ny begränsningsregel som innebär att en arbetsgivare som använt ett, två eller 

tre stycken undantag förhindras från att göra nya undantag från turordningen under en period 

på tre månader. Tremånadersfristen börjat att räknas fr.o.m. att den första 

arbetsbristuppsägningen verkställs och gäller hela arbetsgivarens 

verksamhet/organisationsnummer.  

Tillräckliga kvalifikationer 

En anställd med längre anställningstid har företräde före den med kortare anställningstid till 

fortsatt anställning. Om fortsatt anställning förutsätter byte av befattning/tjänst så är en 

förutsättning att man har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som är aktuell. Om således 

en anställds befattning försvinner i samband med en omorganisation är det den anställdes 

kvalifikationer som avgör om denne kan göra anspråk på kvarvarande befattningar inom 

turordningskretsen som innehas av anställda med kortare anställningstid. Regeln om 

tillräckliga kvalifikationer innebär alltså att den anställde ska ha tillräckligt goda 

förutsättningar att klara av en ny befattning men denne behöver inte vara, eller av 

arbetsgivaren anses som, den bäst lämpade. Det krävs inte heller att arbetstagaren fullständigt 



 

 

 

 
 

behärskar de nya arbetsuppgifterna redan från dag ett utan arbetsgivaren får acceptera viss 

upplärningstid. 

  

Turordning enligt avtal 

Skyldighet för bägge parter att överväga avtalsturlista  

I huvudavtalen finns bestämmelser om att de lokala parterna vid aktualiserad 

personalinskränkning ska värdera företagets krav och behov i bemanningshänseende. Om 

dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lagturlistan ska turordning fastställas 

med avsteg från lagens bestämmelser (genom avtalsturlista). De lokala parterna ska göra ett 

urval av de tjänstemän som ska sägas upp så att arbetsgivarens behov av kompetens särskilt 

beaktas liksom arbetsgivarens möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och 

därmed bereda fortsatt anställning. 

För att kunna föra meningsfulla diskussioner kring en avtalsturlista förutsätts dock att 

arbetsgivaren inför förhandlingen tillhandahåller klubben eller regionen relevant 

faktaunderlag. Sådant underlag måste undersökas av klubben eller ombudsman så att det är 

komplett och att alla uppgifter stämmer. 

På endera partens begäran ska alltså förhandlingar om att träffa överenskommelse i form av 

kollektivavtal om turordning (avtalsturlista) upptas. Om parterna i förhandlingarna når 

samsyn i turordningsfrågorna kan en avtalsturlista träffas, en överenskommelse som bägge 

parter skriftligt bekräftar. 

Förhandlingar om avtalsturlista bör inte accepteras att föras under tystnadsplikt. 

 

Vid förhandling om avtalsturlista är det viktigt med avstämningar med enskilda individer som 

är berörda innan en slutgiltig överenskommelse träffas. Enligt Unionens riktlinjer för 

förhandlingsverksamheten gäller att en förhandling inte får avslutas innan berörd medlem har 

informerats om att förhandling pågår och, vad förhandlingen handlar om så att relevant 

information kan inhämtas. Vid förhandlingar som berör ett stort antal tjänstemän kan det 

istället handla om att tillgängliggöra information till dem som kan vara berörda och skapa 

möjlighet för dem att lämna information om kvalifikationer och anställningstid.  

Om avtalsturlista inte kan träffas  

Om parterna på en arbetsplats som omfattas av huvudavtal inte kommer överens om att träffa 

en avtalsturlista så gäller nya kollektivavtalade undantagsregler. De nya reglerna kan 

beskrivas som en stupstock. Först om det inte varit möjligt att i förhandling hitta en 

gemensam lösning på hanteringen av arbetsbristen blir de nya undantagsreglerna tillämpliga.  

Allmänna utgångspunkter  

De nya turordningsreglerna regleras i huvudavtalen, se t.ex. 3 kap. 9 § i det nya huvudavtalet 

mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Vid tillämpning gäller samma rättsliga ram som vid 



 

 

 

 
 

tillämpning av reglerna i LAS. Det innebär att begrepp som driftsenhet, uppdelning mellan 

arbetare och tjänstemän (s.k. kategoriklyvning) samt att eventuella undantag ska vara av 

särskild betydelse för den fortsatta verksamheten har samma innebörd som de har enligt 

lagen. Parterna har i avtalet uttryckligen reglerat att tjänstemännen ska behandlas som ett 

kollektiv, dvs. gemensamt oberoende av om det finns flera olika tjänstemannaavtal på 

arbetsplatsen, när bedömning av antalet tillåtna undantag görs. Diskussioner kring undantag 

syftar till att bedöma vilken kompetens som behövs i företaget, inte vilken individ som ska 

försvinna. Undantagsreglerna är alternativa och det är arbetsgivaren som bestämmer vilken 

regel som ska användas.     

Tre undantag per driftsenhet och avtalsområde (3 kap. 9 § första stycket) 

Om avtal om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist inte kan träffas får 

arbetsgivaren vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta tre arbetstagare. Uppdelningen 

per avtalsområde avser kategoriklyvning arbetare respektive tjänstemän.  

Exempel: En arbetsgivare med två stycken driftsenheter och där det råder arbetsbrist på båda 

enheterna ska upprätta en s.k. lagturlista för bägge två. Med tillämpning av den här regeln får 

arbetsgivaren därefter undanta tre stycken tjänstemän från tjänstemannaturlistan och tre 

stycken arbetare från arbetarturlistan på var och en av de berörda driftsenheterna, dvs. totalt 

12 undantag är tillåtna.  

Fyra undantag för arbetsgivare med endast en driftsenhet (3 kap. 9 § andra stycket) 

Arbetsgivare som endast har en driftsenhet kan istället välja att undanta totalt fyra 

arbetstagare men det gäller då för samtliga avtalsområden, såväl arbetare som tjänstemän, och 

totalt fyra undantag är då tillåtna.  

Specialreglering vid sammanslagning till en gemensam turordning (3 kap. 9 § tredje stycket) 

Om Unionen i förhandlingen valt att slå samman flera driftsenheter till en gemensam 

turordning får arbetsgivaren undanta tre arbetstagare plus en arbetstagare per driftsenhet som 

omfattas av sammanläggningen utöver den första driftsenheten per avtalsområde. 

Exempel: En arbetsgivare med två stycken driftsenheter som befinner sig på samma ort får 

vid tillämpning av den här regeln undanta tre plus en tjänsteman och tre plus en arbetare från 

respektive turordningslista. Totalt 8 undantag är alltså tillåtna.  

Procentuell undantagsregel för större arbetsgivare (3 kap. 9 § fjärde stycket) 

En arbetsgivare får som alternativ till ovan istället vid berörd driftsenhet och avtalsområde 

undanta 15 procent av de anställda som slutligen får avsluta sin anställning på grund av 

arbetsbristen. Undantagen får högst omfatta 10 procent av de anställda vid berörd driftsenhet 

eller driftenheter per avtalsområde.  

Vid fastställandet av de anställa som avslutar anställningen får arbetsgivaren utöver dem som 

sägs upp även räkna dem som eventuellt avslutat sin anställning på grund av arbetsbristen 

genom exempelvis en individuell överenskommelse om tidigare pensionsavgång.  Vid 

uträkning av antal undantag tillämpas matematisk avrundning.  



 

 

 

 
 

Exempel: En arbetsgivare med 245 anställda på en driftsenhet som berörs av arbetsbrist 

bedömer att totalt 120 personer kommer att få avsluta sin anställning. Av företagets 245 

anställda är 135 arbetare och 110 tjänstemän. Bland arbetarna försvinner 43 tjänster och bland 

tjänstemännen försvinner 77 tjänster. Antal undantag och tak för respektive kategori beräknas 

enligt den här regeln enligt följande, förutsatt att det faktiskt blir 120 personer som får avsluta 

sina anställningar.  

Arbetare: 

15 % x 43 = 6,45 = 6 st. (undantag) 

10 % x 135 = 13,5 = 14 st. (tak) 

Arbetsgivaren får göra totalt 6 undantag, vilket avrundas nedåt genom matematisk avrundning 

och vilket befinner sig innanför taket på 14. 

Tjänstemän:  

15 % x 77 = 11,55 = 12 st. (undantag) 

10 % x 110 = 11 st. (tak)  

Arbetsgivaren får totalt göra 11 undantag eftersom takregeln aktualiseras och begränsar 

antalet undantag i det här fallet.  

 

Tremånadsspärr mot nya undantag (3 kap. 9 § femte stycket)  

En arbetsgivare som använt sig av ett eller flera undantag enligt turordningsreglerna i 

huvudavtalen som återgivits ovan får inte vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta 

ytterligare arbetstagare vid uppsägning som sker inom tre månader därefter. 

Den kollektivavtalade spärregeln räknas precis som sin motsvarighet i LAS från då den första 

uppsägningen verkställs. Till skillnad från regeln i LAS gäller dock den kollektivavtalade 

undantagsregeln endast den driftsenhet och det avtalsområde där undantagen har gjorts.  

 

Protokoll 

Det är mycket viktigt att protokollet från förhandlingen utformas på ett sådant sätt att det 

förutom att beskriva vad som förevarit under förhandlingen och vad parterna kommit fram till 

också tydligt framgår om uppsägningar ska följa lagens turordning (lagturlista) eller om 

parterna träffat en överenskommelse om vilka tjänstemän som ska sägas upp (avtalsturlista - 

med eller utan avsteg från lagens turordning). En överenskommelse om turordningen innebär 

att den enskilde anställde inte rättsligt kan pröva om uppsägningen följer LAS 

turordningsregler. Undantag från detta är om avtalsturlistan bedöms som diskriminerande. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Möjlighet till central förhandling 

Förhandling som förs inför beslut om omorganisation, neddragningar och uppsägningar 

p.g.a. arbetsbrist är i form av en s.k. medbestämmandeförhandling, dvs. arbetsgivaren måste 

lämna förslag, motivera dessa och ge utrymme för de fackliga organisationerna att analysera 

frågan och kanalisera de anställdas synpunkter. Målet är att parterna ska nå samstämmighet 

i förhandlingarna. I princip har dock arbetsgivaren rätt att, efter avslutade förhandlingar, 

besluta om hur organisation m.m. ska vara utformad och vilka som ska sägas upp p.g.a. 

arbetsbrist. Har överenskommelse om turordning inte träffats verkställer dock arbetsgivaren 

uppsägningar vilka kan prövas rättsligt, t.ex. om de står i strid med lagens turordningsregler 

eller inte. För Unionens medlemmar prövas en sådan tvist inledningsvis i lokal 

tvisteförhandling efter att de verkställts genom att klubben inom gällande tidsfrister 

underrättar arbetsgivaren om medlems anspråk samt påkallar lokal tvisteförhandling. 

Central tvisteförhandling kan påkallas om sådan tvist inte löses lokalt. Om central 

tvisteförhandling avslutas i oenighet lämnas ärendet vidare för prövning av beviljande om 

rättshjälp.  

 

Enligt MBL och t.ex. utvecklingsavtalet gäller även att det efter att lokal medbestämmande-

förhandling avslutats, men innan beslut och uppsägningar verkställts, finns en möjlighet för 

förbundet att begära ytterligare en förhandling (14 § MBL) med arbetsgivaren innan beslut. 

Detta kan bli aktuellt om det bedöms finnas något ytterligare att tillföra förhandlings- 

och/eller beslutsprocessen, t.ex. om arbetsgivaren inte lämnat relevant underlag eller det 

finns nya uppgifter eller möjligheter som inte beaktats redan och dessa bedöms kunna tillföra 

beslutsprocessen tillräckligt mycket för att det ska vara motiverat och kunna ge önskvärt 

resultat. Skulle en situation uppstå där dessa förutsättningar föreligger och sådan central 

medbestämmandeförhandling skulle kunna bli aktuell förutsätts att klubben kontaktar sitt 

regionkontor och stämmer av om förutsättningar finns. Regionkontoret förutsätts kontakta  

förbundskontoret för rådgivning om sådan förhandling bedöms möjlig att aktualisera. 

Observera att denna kontakt ska tas innan lokal förhandling avslutas, eftersom 

förbundskontoret avgör om central förhandling ska påkallas och tidsfristen för påkallande av 

central förhandling vanligtvis är endast en vecka.     

 

 

Företrädesrätt till återanställning 

En viktig del av anställningsskyddet enligt LAS utgörs av företrädesrätten till återanställning. 

Arbetstagare som har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i 

den verksamhet där han tidigare varit sysselsatt. Vissa kvalifikationskrav måste dock 

uppfyllas för att man ska ha företrädesrätt till återanställning, främst att man varit anställd i 

minst tolv månader. Information om företrädesrätt till återanställning ska ges i arbetsgivarens 

skriftliga uppsägningsbesked till den anställde. Sedan måste företrädesrätten också 

”aktiveras” genom att den anställde i särskild ordning gör anspråk på den.  

 



 

 

 

 
 

Information till uppsagda medlemmar 

Efter att arbetsgivaren verkställt eventuella uppsägningar bör naturligtvis berörda medlemmar 

få information om rättigheter under uppsägningstiden, a-kassa, inkomstförsäkring, 

trygghetsråd och omställningsstöd m.m. samt besked om var ytterligare information kan fås i 

olika frågor. På unionen.se finns uppdaterad information, länkar och stödmaterial att beställa. 

 

 

Enheten för avtal och politik 

 

 
 

Martin Wästfelt 

 

https://www.unionen.se/

