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Sammanfattning 

Enligt 7 § 2 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) krävs för att en uppsägning ska 

vara sakligt grundad att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Skyldighe-

ten föreligger både vid en uppsägning på grund av arbetsbrist och vid en uppsägning av 

personliga skäl. I synnerhet vid en omplacering av en arbetstagare i en stor kommun kan 

det uppstå frågor kring vad som ska omfattas av omplaceringsskyldigheten. Syftet med 

denna uppsats är att utreda omfattningen av en kommuns omplaceringsskyldighet.  

I praxis och doktrin finns det stöd för att en kommun och ett landsting kan begränsa om-

placeringsansträngningarna till att avse endast berörd gren av verksamheten. För att en så-

dan uppdelning ska få göras krävs det att arbetsgivaren har en fullständig personalfunktion 

och ledning som om den vore en egen juridisk person. En sådan begränsning bör dock till-

lämpas restriktivt. LAS ger inte arbetstagaren ett befattningsskydd, utan endast ett långtgå-

ende anställningsskydd, varför det inte finns någon begränsning i vilket sorts jobb som ska 

erbjudas en arbetstagare som annars riskerar bli uppsagd. Ett omplaceringserbjudande mås-

te dock alltid vara skäligt, således ska arbetsgivaren erbjuda det jobb som anses vara mest 

lämpligt i förhållande till arbetstagarens tidigare anställning. Omplaceringserbjudandet ska 

vidare avse en vakans som är ledig vid uppsägningstidpunkten och som arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för.  

Har arbetstagaren gjort sig skyldig till grov misskötsamhet är arbetsgivaren ej skyldig att 

göra en omplaceringsutredning. Emellertid är kraven på arbetsgivaren att uppfylla ompla-

ceringsskyldigheten högt ställda och då en uppsägning ogiltigförklaras vid en ej riktigt ut-

förd omplacering, bör en grundlig omplaceringsutredning alltid ske vid en uppsägningssitu-

ation.   
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Abstract 

In accordance to 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) it is required that the em-

ployer make an effort to prepare the employee another job before the notice to quit. The 

obligation exists both when a notice due to shortage of work and when a notice on 

grounds of personal reasons. Particular in a large municipality there may be questions about 

what should be subject to the obligation when transferring an employee to another post. 

The purpose of this paper is to analyse the extent of municipality’s transfer obligation in 

connection to a notice to quit. 

In established practice and doctrine there is support for a municipality and a county council 

to limit the effort of preparing the employee another job to concern only the relevant 

branch of activity. For such a division to me made it is required that the employer has a full 

staff function and management as if it were a separate legal person. Such a restriction 

should however be applied strictly. LAS gives the employee a high level of security of em-

ployment, but does not give a post protection, and for that reason there is no limit on what 

kind of vacancy that will be offered to the employee who runs the risk of being noticed. An 

employee shall be offered the vacancy that is most reasonable in proportion to his earlier 

employment. The offer of transfer shall intend a vacancy that is vacant at the time of notice 

and that the employee has adequate qualification to. 

When the employee has neglects its work in a serious way, the employer is not obliged to 

do an investigation to see if there is any vacancy. However the demands on the employer 

to comply the transfer duty are high and when a not properly done transfer the notice will 

be declared invalid. A thoroughgoing investigation must consequently always be made.   
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det 290 kommuner och år 2008 var 26 % av alla förvärvsarbetande i Sverige 

anställda i den kommunala sektorn.1 Inom Jönköpings kommun jobbar ca 10 000 tillsvida-

reanställda.2 Bland de anställda finns skilda yrkesgrupper såsom lärare, renhållare, brand-

män, jurister och IT-tekniker. De anställda inom kommunen omfattas av samma rättsregler 

som privatanställda, till exempel reglerna om uppsägning i lag (1982:80) om anställnings-

skydd (LAS).3 

Enligt 7 § 2 st. LAS är en uppsägning ”inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att 

arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig”. För att en uppsägning ska vara 

sakligt grundad har arbetsgivaren således en skyldighet att innan uppsägningen överväga 

alla möjligheter att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter för att på så sätt und-

vika en uppsägning. Uppsägning ska vara en sista utväg efter att alla andra möjligheter för 

fortsatt anställning uttömts.4  

I ett litet företag med endast ett fåtal anställda går det snabbt att överblicka möjligheterna 

till omplacering. För en stor arbetsgivare som Jönköpings kommun, som har en bred verk-

samhet och därmed även stora omplaceringsmöjligheter, kan skyldigheten att omplacera 

emellertid vara besvärlig. Måste samtliga lediga jobb inom kommunens verksamhet erbju-

das den uppsägningshotade arbetstagaren?   

Utifrån arbetsgivarens perspektiv är det viktigt att veta vilka tjänster som denne måste er-

bjuda arbetstagaren för att ha uppfyllt omplaceringsskyldigheten, till exempel med utgångs-

punkt i vilka kvalifikationer arbetsgivaren kan kräva för en viss vakans. En annan viktig 

fråga är vid vilken tidpunkt som de vakanser som arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagaren 

                                                 
1 Statistik från Sveriges kommuner och landstings hemsida: 

http://skl.se/kommuner_och_landsting/en_angelagen_arbetsgivare, 8/5 2011. 

2 Jönköping kommuns hemsida: 
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/arbetaijonkopingskommun.4.17ebf16e114dad559398
00034289.html, 28/4 2011.  

3 Se 1 § LAS. Det finns även kompletterande lagstiftning som till exempel lag (1994:260) om offentlig anställ-
ning. 

4 Prop. 1973:129 s. 121. 
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ska vara tillgängliga. Från arbetstagarens perspektiv är det angeläget att veta vilka omplacer-

ingserbjudande som denne måste acceptera med tanke på arbetsuppgifter, sysselsättnings-

grad och lön, som ej stämmer överrens med det arbete denne hittills har haft. Det är till ex-

empel viktigt för en heltidsanställd arbetstagare att veta om han har rätt till fler omplacer-

ingserbjudande om han tackar nej till ett erbjudet timkontrakt eller till ett erbjudande där 

tjänsten innebär mindre lön än tidigare.  

Även om Jönköpings kommun är en stor arbetsplats kan det hända att det inte finns några 

vakanta tjänster. Måste arbetsgivaren då säga upp andra anställda för att bereda arbetstaga-

ren en ny tjänst och uppfylla omplaceringsskyldigheten? En annan viktig fråga är vilken 

sorts tjänst som arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagaren. Är skyldigheten uppfylld om en 

uppsagd lärare erbjuds jobb som städare?   

Har arbetsgivaren inte uppfyllt omplaceringsskyldigheten, är uppsägningen inte sakligt 

grundad och kan ogiltigförklaras, och därför är det viktigt att arbetsgivaren är medveten om 

reglerna. För en arbetstagare som riskerar att bli uppsagd på grund av till exempel arbets-

brist är reglerna ett anställningsskydd. Med tanke på det ovan sagda är frågan om gränserna 

för omplaceringsrätten av stor vikt både för arbetsgivare och för arbetstagare. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 st. LAS ser ut 

när arbetsgivaren är en kommun. I kommuner med ofta flera tusen anställda uppstår frågan 

om hur långt arbetsgivaren, alltså kommunen, måste gå för att kontrollera omplacerings-

möjligheterna. En fråga som blir särskilt intressant är om alla verksamhetsområden ska un-

dersökas för att utreda huruvida omplacering kan ske, eller om kommunen kan delas in i 

mindre enheter som var och en utför en utredning. 

Jag kommer endast att behandla omplaceringar som sker på grund av skyldigheten som fö-

religger för att en uppsägning ska vara sakligt grundad enligt 7 § LAS. Omplaceringar som 

har ett samband med återanställning enligt 25-27 §§ LAS och turordningsfrågor som kan 

uppstå vid tillämpningen av 22 § LAS, kommer inte att behandlas. Jag kommer i detta 

sammanhang ej ta hänsyn till omplaceringar som sker på grund av ansvaret som arbetsgiva-

ren har vid arbetstagares rehabilitering. Förutom kommuners verksamhet kommer lands-

ting kort att behandlas då dess likhet med kommuner gör att utgången i tvister som rör 

omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 st. LAS blir lika. 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen behandlar kommuners omplaceringsskyldighet. En förståelse för hur verksam-

heten i en kommun är uppbyggd krävs för att kunna besvara syftet. För att vidare förmå att 

dra slutsatser av landstingskommunal praxis på området, och se de likheter som finns med 

den kommunala verksamheten, krävs även en uppfattning om hur ett landsting är upp-

byggt. En utredning av omplaceringsskyldighetens omfattning ges för att i det följande 

kunna analysera och redogöra för hur kommuners omplaceringsskyldighet ser ut. 

Utgångspunkten för denna framställning är 7 § 2 st. LAS och därtill hörande förarbeten. 

Förutom lag och förarbetena till LAS kommer förarbeten till kommunallagen, till en förny-

ad grundlag och till lag om arbetslöshetsförsäkring samt praxis och doktrin att behandlas. 

Rättskällorna kommer att värderas enligt rättshierarkisk ordning, det vill säga lag, förarbe-

ten, praxis och doktrin i nämnda ordning.  

Praxis från Arbetsdomstolen kommer att granskas och analyseras. Domstolen har i flera ut-

talanden klartgjort vad lagstiftaren velat uppnå med rättsreglerna, därför är urvalet av praxis 

omfattande. Praxis har valts ut genom en studie av doktrin, och genom sökning på ord som 

till exempel omplaceringsskyldighet. Doktrin används på de områden där lagtext och förar-

beten inte är uttömmande, där det inte finns någon belysande praxis, eller där doktrin ger 

en annan syn på rättsområdet. Till exempel har Iseskog gjort vissa slutsatser av praxis som 

är relevanta för arbetet och dessa kommer därför att beskrivas och redogöras för. 

Internetkällor kommer att användas där detta är relevant, bland annat i samband med ut-

redningen om hur Jönköpings kommun är uppbyggd. I detta sammanhang anser jag Jön-

köping kommuns hemsida vara pålitlig då det är kommunen som redogör för hur dess 

verksamhet är uppbyggd. Vid användning av andra internetkällor har dess tillförlitlighet 

noggrant värderats på ett liknande sätt, för att dess värde ska uppnå samma grad som dokt-

rin.  

Slutligen fastställer jag i ett analysavsnitt de krav som ställs på kommunen som arbetsgivare 

då den ska uppfylla omplaceringsskyldigheten i samband med en uppsägning. Analysen 

kommer utgå från Jönköpings kommuns skyldighet som arbetsgivare. Därför kommer det i 

detta avsnitt även redogöras för vad som framkommit vid en diskussion med Maria Idéhn 

som är Jönköping kommuns personalchef angående kommuners omplaceringsskyldighet.5 

                                                 
5 För intervjuunderlag se bilaga 2. 
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Trots att intervjun inte har något rättskällevärde anser jag materialet värt att ta upp då min 

utgångspunkt för denna uppsats är Jönköpings kommun, och Maria i detta hänseende kan 

ge sin synpunkt på hur kommunen ser på omplaceringsskyldigheten. Maria har endast gjort 

en omplaceringsutredning under sina yrkesverksamma år, men trots det är det den här enda 

utredningen som blir min utgångspunkt i analysavsnittet då den på ett bra sätt ger ett ex-

empel på hur det kan se ut för en kommun vid en utredning och vilka problem som kan 

uppstå. 

Min slutsats stöds även av en mejlundersökning som gjorts av tio av Sveriges största kom-

muner.6 De sju svaren som inkom ger endast en syn på hur dessa kommuner ser på ompla-

ceringsskyldigheten och kan således inte tilldelas något rättsvärde.  

                                                 
6 För undersökningsunderlag samt vilka kommuner som tillfrågades se bilaga 1. 
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2 Vad är en kommun? 

2.1 Inledning 

Kommuners och landstings existens är reglerad i lag. I 1 kap. 1 § Regeringsformen 

(1974:152) (RF) stadgas det att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representa-

tivt och parlamentariskt statsskick och genom kommunalt självstyre. Vidare stadgas det i 1 

kap. 7 § RF att det finns kommuner på regional och lokal nivå. I dagligt tal kallas kommu-

nerna på regional nivå för landsting, och kommunerna på lokal nivå för kommuner.7 

Efter grundlagsändringar hösten 2010 har kommunens särskilda ställning markerats ytterli-

gare. 14 kap. RF började gälla 1 januari 2011 och i kapitlets 1 § stadgas att beslutanderätten 

i kommunerna utövas av valda församlingar. Enligt 2 § sköter kommunerna lokala och re-

gionala angelägenheter av allmänt intresse, närmare bestämmelser om detta finns i till ex-

empel KomL. 

Landstingen och kommunerna är två olika organisationsformer som tilldelats olika uppgif-

ter av riksdagen. De är således inte över- eller underordnande varandra. Kommuner och 

landsting är självständiga gentemot andra kommuner och landsting.8 Kommuner och lands-

ting brukar beskrivas som offentligrättsliga juridiska personer, vilket innebär att samtidigt 

som kommunerna ska tillämpa samma civilrättsliga regler som gäller för andra organisatio-

ner, till exempel i avseende såsom arbetsgivare eller fastighetsägare, är formen för deras 

verksamhet fastlagd i offentligrättslig lagstiftning.9 Som arbetsgivare har således kommunen 

att gentemot sina anställda tillämpa samma regelsystem som för arbetsmarknaden i övrig, 

till exempel LAS.10 

2.2 Landsting och kommuners verksamhet 

I Sverige finns 17 landsting och fyra regioner. Dess verksamhet regleras i kommunallagen 

(1991:900) (KomL), där det i 1 § stadgas att landstingen på demokratins och självstyrets 

                                                 
7 Se även 1 kap. 1 § KomL och prop. 2009/10:80 s. 209. Beteckningarna kommun och landsting kommer att 

användas i det vidare arbetet. 

8 Se prop. 1990/91:117 s. 22-23. Se även Andersson, m.fl., Kommunal arbetsrätt, s. 19. 

9 Se för exempel 1 § LAS och 1 kap. 2 § plan och bygglag (2010:900). Se även Andersson, m.fl., Kommunal ar-
betsrätt, s. 21.  

10 1 § LAS. Se även Andersson, m.fl., Kommunal arbetsrätt, s. 23. 
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grund sköter de angelägenheter som anges i KomL eller i andra särskilda föreskrifter. 

Landstingens självstyre innebär att de ska anpassa sin verksamhet till de lokala och regiona-

la förutsättningarna.11 Det är landstingen som har ansvaret för hälso- och sjukvården i Sve-

rige.12  

Liksom landstingens verksamhet så regleras kommunens verksamhet i KomL. Kommuners 

ansvarsområde omfattar dels sådant som direkt berör den enskilde kommunmedlemmens 

utveckling och omsorg, dels frågor som rör planering, underhåll och skydd av miljön, 

räddningstjänst, civilförsvar, kommunikationer och teknisk service etc.13 

Inom ett landsting och i en kommun finns det flera organ som på olika nivåer styr verk-

samheten. Det främsta kommunala organet är fullmäktige som är en beslutande politisk 

församling. Det finns flera nämnder, varav styrelsen är kommunens ledande förvaltnings-

organ.14 Liksom fullmäktige är landstingets och kommunens nämnder sammansatta av per-

soner som blivit invalda vid landstings- eller kommunvalet.15 Fullmäktige väljer revisorer 

som har som uppgift att granska den verksamhet som bedrivs i nämnderna och även den 

verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen.16 

I den kommunala verksamheten är nämnderna kommunala förvaltningsmyndigheter som 

är första instans i frågor som rör skola, planering och bebyggelse, räddningstjänst, social-

tjänst med mera.17 Efter grundlagsändringarna är det upp till varje kommun att bestämma 

vilka olika nämnder de ska ha och under vilka nämnder som de ska placera de olika sak-

uppgifterna. Kommunen svarar dock för samma uppgifter som innan ändringarna. Vissa 

kommuner har valt att skapa helt nya nämndkonstruktioner, medan andra har slagit ihop 

två tidigare nämnder eller delat upp verksamheten geografiskt i kommundelsnämnder.18  

                                                 
11 Sveriges kommuner och landstings hemsida: 

http://skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner, 12/5-11. 

12 Häggroth, S, m.fl., Kommuner och landsting en grundbok, s. 23. 

13 Häggroth, S, m.fl., Kommuner och landsting en grundbok, s. 22. 

14 Bohlin, A, Kommunalrättens grunder, s. 25. 

15 Se 4 kap. 5 § KomL. 

16 Bohlin, A, Kommunalrättens grunder, s. 25. 

17 Björkman, U, m.fl., Kommunen och lagen – en introduktion, s. 26. 

18 Björkman, U, m.fl., Kommunen och lagen – en introduktion, s. 28. 



 

 
7 

Enligt 3 kap. 14 § KomL är det nämnderna som bereder fullmäktiges ärenden och som an-

svarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Det är också nämnderna som ansvarar för frå-

gor som rör förvaltningen, det kan vara att tillhandahålla tjänster och nyttigheter av olika 

slag, till exempel utlåning av böcker, distribution av vatten och upplåtande av fritidsanlägg-

ningar. För att detta ska fungera måste nämnderna ta beslut om till exempel anställning av 

personal.19 Varje nämnd fastgör själv hur dess verksamhet ska bedrivas men den kan i vissa 

fall vara bunden av till exempel kollektivavtal.20 

Genom så kallade kommunala bolag kan kommunen driva verksamhet i bolagsform. 

Kommunen får enligt 3 kap. 16 § KomL efter beslut av fullmäktige lämna över vården av 

en kommunalangelägenhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en 

stiftelse, en ideell förening eller en enskild individ. Utgångspunkten i regleringen är att den 

verksamhet som företaget ska ägna sig åt faller inom ramen för den kommunala kompeten-

sen såsom denna kommer till uttryck i 2 kap. KomL. Om kommunen inte själv kan befatta 

sig med en viss uppgift, så kan inte heller ett kommunalt bolag utföra denna.21 Enligt 2 kap. 

7 § KomL måste sådan verksamhet bedrivas utan vinstsyfte, och ska gå ut på att tillhanda-

hålla allmännyttiga tjänster eller anläggningar till kommunens invånare. Vanligt är att sådan 

verksamhet bedrivs inom kollektivtrafiken, vattenverk, energiföretag, bostadsföretag med 

mera.22  

2.3 Landstinget och kommunen i Jönköping 

2.3.1 Landstinget i Jönköpings län 

Inom landstinget i Jönköpings län finns det tio förvaltningar. Det finns tre sjukvårdsområ-

den med varsitt sjukhus där bland annat barnhälsovård, familjecentraler och kvinnohälso-

vård ingår. Vårdcentralerna är samlade i en förvaltning och folktandvården i en. Det finns 

en förvaltning för regional utveckling som ansvarar för folkhögskolor, naturbruksgymnasier 

och kultur. Dessutom finns det förvaltningar för medicinsk diagnostik, fastigheter, IT samt 

                                                 
19 3 kap. 13 § KomL. Se även Lindquist, U, m.fl., Kommunallagen – en handbok med lagtext och kommentarer, s. 51 

och Bohlin, A, Kommunalrättens grunder, s. 45. 

20 Lindquist, U, m.fl., Kommunallagen – en handbok med lagtext och kommentarer, s. 51.  

21 Bohlin, A, Kommunalrättens grunder, s. 64. 

22 Björkman, U, m.fl., Kommunen och lagen – en introduktion, s. 47. 
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en förvaltning för landstingets kansli.23 Landstinget är en av Jönköpings läns största arbets-

givare med cirka 10 000 anställda.24  

2.3.2 Jönköpings kommun 

Jönköpings kommun har nio förvaltningar. Varje förvaltning styrs av en nämnd, utom ut-

bildningsförvaltningen där det finns två.25 Förvaltningen Fritid Jönköping ansvarar för bland 

annat barn och ungdomsverksamhet, fritidsanläggningar och fritidsverksamhet. Bibliotek, 

allmän kulturell verksamhet och offentlig utsmyckning med mera är det Kultur Jönköping 

som ansvarar för. Miljökontoret har bland annat hand om tillsynen av industrier, livsme-

delstillsyn och föroreningar i mark, luft och vatten. Räddningstjänsten är en förvaltning som 

har hand om skyddet mot olyckor, både förebyggande och akuta insatser, samt krishanter-

ing med mera. Socialtjänsten ansvarar för äldre- och handikappomsorgen och individ- och 

familjeomsorgen. Byggande, fastighetsbildning och trafik- och utvecklingsprojekt är det 

stadsbyggnadskontoret som har hand om, medan det är tekniska kontoret som har hand om fast 

egendom, fastigheter, mark, gator och vägar etc. Förskolor, gymnasier och skolor med 

mera är det utbildningsförvaltningen som ansvarar för. Slutligen är det stadskontoret som ansva-

rar för kommunstyrelsens förvaltning, service för den politiska organisationen och övergri-

pande personalfrågor etc.26  

                                                 
23 Landstinget i Jönköping läns hemsida: http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=25615, 27/4-11. 

24 Landstinget i Jönköping läns hemsida: http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=25479, 27/4-11. 

25 Jönköping kommuns hemsida: 
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation.4.664ded771163cfcb190
800025686.html, 27/4-11. 

26 Jönköping kommuns hemsida: 
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar.4.664ded7
71163cfcb190800025726.html, 27/4-11. 
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3 Uppsägning och omplacering enligt 7 § LAS 

3.1 Introduktion 

LAS bygger på att en uppsägning av en arbetstagare ska vara en yttersta åtgärd som blir ak-

tuell först då alla andra möjligheter att lösa problemet är uttömda.27 Kravet på saklig grund 

vid uppsägning av arbetstagare regleras i 7 § LAS. Som en precisering av detta begrepp 

stadgas arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i 7 § 2 st.28 Enligt lagregeln föreligger ej sak-

lig grund för uppsägning om det är skäligt att arbetsgivaren innan uppsägningen försökt 

omplacera arbetstagaren. Reglerna syftar till att ge arbetstagaren en trygg anställning som är 

fri från friställningar.29 

Arbetsgivaren har en långtgående rättighet att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen.30 

Omfattas även annat arbete än just det som arbetstagaren utför i sin nuvarande tjänst kan 

en omplacering således ske inom ramen för anställningsavtalet. Vid en arbetsbristsituation 

kan fråga uppkomma vilket sorts arbete som omfattas av anställningsavtalet. Ramen för ar-

betstagarens anställningsavtal bestäms i första hand genom den överenskommelse som ar-

betsgivaren och arbetstagaren har träffat. Om sådan överrenskommelse saknas fastställs 

ramen31 genom sedvänja och ytterst den s.k. 29/29-principen.32 Vid en omplacerings där 

arbetsuppgifterna ligger utanför ramen av anställningsavtalet måste reglerna om saklig 

grund vid uppsägning enligt 7 § LAS tillämpas.33  

Reglerna om omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren vid uppsägning är enligt 2 § LAS 

tvingande. Det finns dock kollektivavtal som reglerar vad parterna anser vara ett visst om-

                                                 
27 Prop. 1973:129 s. 121. Se även AD 1978 nr. 161. 

28 Prop. 1973:129 s. 122. 

29 AD 1978 nr. 161. 

30 Uttrycket ”leda och fördela” formulerades i den så kallade Decemberkompromissen 1906, se Iseskog, T, 
Omplacering, s. 120 not 56. 

31 Ramen består av arbetsskyldigheten, avtalad tjänstgöringsgrad och i själva anställningsavtalet reglerade an-
ställningsvillkor – se Iseskog, T, Omplacering, s. 97.  

32 AD 1929 nr. 29. 29/29-principen innebär att arbetstagaren är skyldig att utföra allt sådant arbete som står i 
naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och kan anses falla inom arbetstagarens allmänna yrkes-
kvalifikationer. Se även Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 95. 

33 Se Iseskog, T, Omplacering, s. 136. 
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placeringsområde, hur erbjudande om omplacering ska lämnas o.s.v. Kollektivavtalet kan få 

en viktig betydelse för vad som anses skäligt vid en bedömning av arbetsgivarens strävande 

att åstadkomma en omplacering.34 

3.2 Förhållandet mellan en uppsägning på grund av 

arbetsbrist och en uppsägning på grund av  

personliga skäl 

Skyldigheten att omplacera gäller både då arbetsgivaren överväger att säga upp någon på 

grund av arbetsbrist eller på grund av personliga förhållanden. Arbetsbrist omfattar alla de 

situationer där arbetsgivaren av företagsekonomiska eller organisatoriska skäl önskar ändra 

verksamhetens innehåll, inriktning eller omfattning.35 Av förarbetena framgår att det inte 

kan krävas av en arbetsgivare att han ska hålla igång verksamheten i oförändrad utsträck-

ning enbart för att tillgodose arbetstagarnas anställningstrygghet.36 Det är arbetsgivaren 

som beslutar hur många anställda han behöver sysselsätta, och det är ytterst arbetsgivaren 

som beslutar om det finns behov av att genomföra en driftinskränkning, och i sådana fall 

dennas verkningar på arbetsstyrkan, som blir avgörande för om arbetsbrist ska anses före-

ligga.37 Arbetsgivaren bör dock överväga alla till buds stående möjligheter att genomföra 

verksamhetsförändringar utan att arbetstagare behöver sägas upp.38 

Anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska ses som ett avtalsför-

hållande där arbetstagaren förbinder sig att utföra ett visst arbete åt arbetsgivaren. Bryter 

arbetstagaren detta ska det ses som ett kontraktsbrott, och saklig grund för uppsägning av 

personliga skäl kan föreligga.39 Till exempel kan sådant kontraktsbrott föreligga vid samar-

betssvårigheter, slarv, vårdslöshet och då arbetstagarens beteende skapar obehag för andra 

arbetstagare.40 

                                                 
34 Lunning, L, m.fl., Anställningsskydd. En lagkommentar, s. 505. 

35 AD 1993 nr. 101.  

36 Prop. 1973:129 s. 123. 

37 Prop. 1973:129 s. 123. Se även AD 1993 nr. 101. 

38 Prop. 1981/82:71 s. 65. Se även AD 1993 nr. 101. 

39 Andersson, m.fl., Kommunal arbetsrätt, s. 334. 

40 Prop. 1981/82:71 s. 67. 
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Om det vid en uppsägning råder oklarhet om den ska anses ske på grund av arbetsbrist el-

ler på grund av personliga förhållanden, ska uppsägning ske på grund av arbetsbrist om 

detta kan anses vara visat, trots att även förutsättningar för en uppsägning av personliga 

skäl föreligger.41  

3.3 Omplaceringsutredningen 

En omplaceringsutredning ska klarlägga om det finns förutsättningar för att bereda annat 

arbete åt en arbetstagare som annars riskerar att bli uppsagd.42 En utredning behöver inte 

göras om en omplaceringsskyldighet inte föreligger.43 

Är omplaceringsutredningen inte tillräcklig, föreligger inte saklig grund för uppsägning.44 

En utredning ska noggrant utreda vilka möjligheter till omplacering som står till buds.45 När 

omplaceringsskyldigheten omfattar många arbetstagare som till exempel sagts upp på grund 

av arbetsbrist, är det inte skäligt att kräva att omplaceringsutredningarna ska vara noggran-

na individuella undersökningar för varje arbetstagare. I sådana fall får istället en mer över-

siktlig bedömning genomföras av arbetsgivaren.46 En större individuell prövning är dock 

motiverad då en arbetstagare i sådana fall anmäler sig intresserad av en viss tjänst.47 Det 

finns emellertid fall då Arbetsdomstolen ansett att arbetsgivaren varit försumlig även vid en 

uppsägning av ett större antal arbetstagare. I Arbetsdomstolens dom AD 1987 nr. 91 kom 

domstolen till slutsatsen att omplaceringsutredningen ej varit tillräcklig då domstolen inte 

blev övertygad om att det inte fanns en enda ledig vakans på arbetsplatsen som hade om-

kring 3000 anställda. Domstolen fastslog att det fick anses ligga inom ramen för vad som 

skäligen kan krävas av arbetsgivaren att en sådan undersökning - åtminstone i enkla former 

- utfördes och att omplaceringsmöjligheterna prövades med utgångspunkt däri. Vid indivi-

                                                 
41 AD 1986 nr. 158. 

42 Lunning, L, m.fl., Anställningsskydd. En lagkommentar, s. 498. 

43 AD 2004 nr. 56. 

44 AD 2003 nr. 14. 

45 AD 1987 nr. 91 och AD 1996 nr. 54. 

46 AD 1984 nr. 26 och AD 1996 nr. 149. 

47 AD 1986 nr. 87. 
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duella fall av arbetsbrist, och vid uppsägning på grund av personliga förhållanden ställs det 

högre krav på utredningens omfattning och innehåll.48  

                                                 
48 Andersson, m.fl., Kommunal arbetsrätt, s. 297. 
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4 Omfattningen av omplaceringsskyldigheten 

4.1 Omplaceringsskyldigheten avser hela  

arbetsgivarens verksamhet 

4.1.1 Kommunen som arbetsgivare 

Inom en kommun blir gränserna för omplaceringsskyldigheten särskilt intressanta. Frågan 

om omplaceringsskyldigheten ska avse den förvaltning eller nämnd där den anställde senast 

varit verksam, eller om omplaceringsansträngningarna ska sträckas sig över hela kommu-

nens område är en viktig fråga. Allmänt gäller vid en omplacering att arbetsgivaren i första 

hand ska försöka bereda arbetstagaren sysselsättning inom samma arbetsplats som denne 

tidigare varit anställd.49 För arbetsgivaren innebär det att han är skyldig att undersöka möj-

ligheterna till omplacering inom ramen för arbetstagarens anställningsavtal.50 I andra hand 

är arbetsgivaren skyldig att utreda om det finns möjlighet för omplacering för arbetstagaren 

inom företagets andra verksamhetsgrenar.51 

Saken behandlades i AD 1984 nr. 141. Fallet handlar om en överläkare som var anställd vid 

Oskarshamns lasaretts barnpsykiatriska klinik. Lasarettet tillhör den mellersta sjukvårdsdi-

rektionen. Läkaren sades upp på grund av arbetsbrist, trots att det fanns två lediga tjänster 

inom överläkarens specialitet vid ett annat lasarett i en annan direktion. Frågan som upp-

kom i målet var huruvida omplaceringsskyldigheten ska avse den direktion som läkaren är 

anställd vid eller om den ska omfatta hela landstingsområdet. 

Arbetsdomstolen kom i domen fram till att LAS bygger på att den fysiska eller juridiska 

person som träffat anställningsavtal med annan, om att utföra arbete åt denne, ska beteck-

nas som arbetsgivare. Det innebär att arbetsgivaren är den som utgör arbetstagarens mot-

part i anställningsförhållandet, och på det kommunala området betyder detta att landstinget 

eller kommunen ska betecknas som arbetsgivare. Följden blir att hela verksamheten, det vill 

säga hela kommunens eller landstingets område, omfattas av omplaceringsskyldigheten. 

                                                 
49 Prop. 1973:129 s. 121. 

50 Andersson, m.fl., Kommunal arbetsrätt, s. 367. 

51 Prop. 1973:129 s. 121. 
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Slutsatsen av domen blir att någon gräns för omplaceringsskyldigheten inte kan dras vid de 

organisatoriska enheter, direktioner, som landstinget inrättat för förvaltningen, till exempel 

av sjukvården. Domstolen understryker särskilt att bedömningen av arbetsgivarens ompla-

ceringsskyldighet alltid måste ske mot bakgrund av att en uppsägning får tillgripas först 

som en yttersta åtgärd, och att detta särskilt gäller arbetsbristsituationer. 

4.1.2 Verksamhetsområdet – en begränsning 

I förarbetena har det fastslagits att omplaceringsskyldigheten bör gälla inom anställnings-

myndighetens område och att det av praktiska skäl inte är möjligt att låta omplaceringsskyl-

digheten omfatta även andra myndigheters verksamhetsområden,52 vilket även har fastsla-

gits av Arbetsdomstolen i domen från 1984.53 Domstolen konstaterar att kravet på arbets-

givarens skyldighet till omplacering enligt 7 § 2 st. LAS ska vara skäligt. Ett intaget skälig-

hetsrekvisit i en lagregel innebär att tillämpningen blir beroende av omständigheterna i det 

särskilda fallet. Domstolen slår vidare fast att det inte är skäligt att kräva att omplacerings-

skyldigheten utsträcks till att avse hela verksamheten utan den får anses fullgjord redan ge-

nom att arbetsgivaren undersökt omplaceringsmöjligheterna inom berörd gren av verk-

samheten. Detta gäller särskilt då de skilda verksamhetsgrenarna var för sig har en stor om-

fattning. Resonemanget kan enligt domstolen överföras på den situation som är för handen 

när ett landsting bedriver både hälso- och sjukvård och till exempel trafikverksamhet. 

För att kommunen ska kunna begränsa sin omplaceringsskyldighet till ett annat område än 

hela den juridiska personens verksamhet krävs det att två förutsättningar är uppfyllda.54 Det 

krävs för det första att verksamheten är indelad i olika verksamhetsgrenar. För kommuner på 

lokal nivå kan det innebära att ”mjuka” verksamheter som skola och omsorg etc., ska anses 

vara en verksamhet, medan ”hårda” verksamheter som teknisk förvaltning m.m. kan vara 

en annan.55 För det andra ska de olika verksamhetsgrenarna vara uppbyggda som om de 

vore egna juridiska personer.56 Enligt Iseskog bör detta innebära att arbetsgivaren – den själv-

ständiga delen av den juridiska personen – måste vara organiserad med en fullständig per-

                                                 
52 Prop. 1973:129 s. 121. 

53 AD 1984 nr. 141. 

54 Iseskog, T, Omplacering, s. 44. 

55 Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 91. 

56 Iseskog, T, Omplacering, s. 44. 
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sonalfunktion och ledning som om den vore en egen juridisk person. Om man har behö-

righet att anställa och avskeda arbetstagare ska det ses som det yttersta tecknet på att verk-

samheten har denna självständighet. Båda dessa förutsättningar – att det ska vara olika ty-

per av verksamhet samt att en självständig organisation utövar arbetsgivarrollen – måste fö-

religga för att arbetsgivare inte ska vara omplaceringsskyldig för hela den juridiska personen 

som den anställde arbetar i.57  

Det ovan sagda innebär att om en kommunal verksamhet bedriver en viss sorts aktivitet 

som om den vore en självständigt juridisk person, och aktiviteten är av annat slag än annan 

kommunal verksamhet, det skulle motivera att omplaceringsskyldigheten begränsades.58 

Enligt Iseskog bedriver till exempel en teknisk förvaltning en verksamhet av annat slag än 

till exempel en socialförvaltning.59 

Denna regel måste dock tillämpas restriktivt. Undantaget om begränsning av omplacerings-

skyldigheten ska bara tillämpas i de fall då verksamheten har organiserats i en juridisk per-

son, men att man organisatoriskt och praktiskt ändå kan tala om olika arbetsgivare. Att 

verksamheten enbart är omfattande organisatorisk är således inte en grund till att begränsa 

omplaceringsskyldigheten till en viss del av verksamheten. 60  

I mindre och medelstora kommuner innebär det sagda att omplaceringsskyldigheten knap-

past kan begränsas till en viss förvaltning. I stora kommuner kan omplaceringsskyldigheten 

däremot begränsas till förvaltningens område under förutsättning att förvaltningen har en 

juridisk självständighet vad gäller hanteringen av anställningsfrågor. Är kravet på självstän-

dighet i organisatoriskt hänseende inte uppfyllt omfattas flera förvaltningar av omplacer-

ingsskyldigheten, trots att en viss förvaltning klassas som anställningsmyndighet och be-

nämns som arbetsgivare.61 Det ska emellertid tilläggas att en sådan begränsning inte gäller 

vid uppdelning i stadsdelsförvaltningar. Sådana förvaltningar bedriver olika verksamheter 

                                                 
57 Iseskog, T, Omplacering, s. 45. 

58 Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 92. 

59 Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 92. Se särskilt not 10, s. 106. 

60 Iseskog, T, Omplacering, s. 46. 

61 Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 92. 
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inom samma geografiska områden varför dessa inte kan använda sig av begränsningsre-

geln.62 

Det kommunala området regleras till stor del av kollektivavtal,63 men reglerna om arbetsgi-

varens omplaceringsskyldighet vid uppsägning i 7 § 2 st. LAS är enligt 2 § LAS inte disposi-

tiva. Det innebär att man genom kollektivavtal ej kan begränsa arbetsgivarens omplacer-

ingsskyldighet. En enskild arbetstagare kan således åberopa sin omplaceringsrätt enligt 7 § 2 

st. även om parterna i ett kollektivavtal har reglerat att arbetsgivaren är en viss förvaltning 

eller till exempel ett visst sjukvårdsområde inom ett landsting och att omplaceringsskyldig-

heten är begränsad till denna. Å andra sidan finns det inga hinder mot att genom kollektiv-

avtal utsträcka omplaceringsskyldigheten för arbetsgivaren.64 

4.2 Skälighetskravet 

Enligt 7 § 2 st. LAS ska en omplacering ske endast om det är skäligt att arbetsgivaren bere-

der arbetstagaren annat arbete hos sig. Om arbetstagaren missbrukat förtroendet så att det-

ta är förbrukat gentemot arbetsgivaren föreligger det ingen omplaceringsskyldighet, trots att 

det är ostridigt att det funnits omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivaren.65 Det är arbetsgi-

varen som bär risken huruvida en omplaceringsutredning ska genomföras eller ej.66 Finns 

det oklarheter i efterhand om en omplacering skulle ha skett, ska det normalt anses som 

om omplaceringsskyldigheten ej har blivit fullgjord.67 

Det föreligger dock ingen omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren om arbetstagaren varit 

allvarligt misskötsam. Om en arbetstagare tidigare har haft svårigheter att samarbeta med 

arbetsledning och arbetskamrater och därför placerats om ett flertal gånger, ska det ej krä-

vas att arbetsgivaren försöker göra en ny omplacering.68 Arbetsdomstolen har i AD 2006 

nr. 121 slagit fast att vid misskötsamhet av sådant slag att det saknas skäl att tro att en om-

placering ämnar avhjälpa problemet kan det skäligen ej krävas att arbetsgivaren ska försöka 

                                                 
62 AD 1996 nr. 144. 

63 Till exempel HÖK10 och AB11. Se även Adlercreutz, A, m.fl., Svensk arbetsrätt, s. 52. 

64 Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 93. 

65 Lunning, L, m.fl., Anställningsskydd. En lagkommentar, s. 500. 

66 Lunning, L, m.fl., Anställningsskydd. En lagkommentar, s. 499. 

67 AD 1997 nr. 73. 

68 Prop. 1973:129 s. 242-243.  



 

 
17 

omplacera arbetstagaren. Bristande respekt för regler på arbetsplatsen utgör enligt domsto-

len sådan misskötsamhet, framförallt om misskötsamheten fortsätter trots upprepade till-

sägningar. Enligt Iseskog har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet om det är fråga om 

en misskötsel som arbetstagaren objektivt sett inte rår för, medan det ej föreligger någon 

skyldighet om arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagaren rår för misskötsamheten. I prakti-

ken innebär detta att arbetsgivaren är skyldig att omplacera den som på grund av oförmåga, 

ålder eller dylikt inte klarar av sitt arbete.69 

Arbetsdomstolen kom i AD 1978 nr. 161 fram till att arbetsgivaren var skyldig att omplace-

ra en bilförsäljare som inte hade kunnat förbättra sina försäljningsresultat. Sammanfatt-

ningsvis kan det konstateras att en arbetsgivare är skyldig att omplacera om man kan anta 

att den egentliga anledningen till misskötseln skulle försvinna genom en omplacering.70  

4.3 Ledig vakans 

Skyldigheten att omplacera förutsätter att det finns ett ledigt arbete hos arbetsgivaren som 

innebär att en annan arbetstagare ej friställs.71 Omplaceringsskyldigheten är inte begränsad 

till att avse befattningar som redan finns tillgängliga vid den tidpunkt innan uppsägning då 

arbetsgivaren är skyldig att omplacera en arbetstagare. Arbetet som blir föremål för ompla-

ceringsskyldigheten är sådant som arbetsgivaren vet blir tillgängligt fram till den tidpunkt då 

en eventuell uppsägning ska träda i kraft. Arbetsgivaren behöver dock inte beakta sådana 

arbeten som framstår som ovissa vid den tidpunkt då arbetsgivaren ska besluta om uppsäg-

ningen.72 Detta innebär att det är vid uppsägningstidpunkten – förklarat på ett annat sätt; 

den dag som uppsägningstiden börjar löpa – som arbetsgivaren ska veta om det föreligger 

någon ledig vakans.73 Det krävs ej av arbetsgivaren att denne genom organisatoriska åtgär-

der skapar omplaceringsmöjligheter, utan en ledig anställning inom arbetsgivarens verk-

samhet ska finnas tillgänglig redan innan uppsägningen kommer på tal.74  

                                                 
69 Iseskog, T, Uppsägning av personliga skäl, s. 195. 

70 Iseskog, T, Uppsägning av personliga skäl, s. 197. 

71 Prop. 1973:129 s. 121-122. Detta har även fastslagits i praxis genom AD 1994 nr. 1.  

72 AD 1987 nr. 42. 

73 Iseskog, T, Omplacering, s. 47. 

74 Lunning, L, m.fl., Anställningsskydd. En lagkommentar, s. 497. Se även kapitel 4.3 om vad som ska anses vara 
en ledig vakans. 
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I AD 1987 nr. 42 kom Arbetsdomstolen fram till att vakanser som på grund av pensions-

avgångar blivit lediga under uppsägningstiden eller innan, ej skulle anses vara lediga vakan-

ser då arbetsgivaren vid uppsägningstillfället inte visste om dessa tjänster skulle tillsätta igen 

eller ej. Att arbetsgivaren visste att det skulle bli lediga vakanser en tid efter att uppsäg-

ningstiden löpt ut skulle inte heller leda till någon annan utgång då arbetstagarna vid en så-

dan situation istället skulle få utnyttja sin företrädesrätt till anställning.  

Det ovan sagda innebär att då en arbetsgivare inte avser att nyrekrytera till en viss befatt-

ning, är arbetet inte heller ledig. Om en arbetstagare till exempel pensioneras, avlider eller 

tar ut sin föräldraledighet betyder det inte att platsen är ledig att tillsättas då arbetsgivaren 

inte avsett att rekrytera denna plats tidigare.75 

4.4 Kvalifikationskravet 

Det finns begränsningar i vilket sorts arbete som arbetstagaren kan omplaceras till. Ut-

gångspunkten är att omplaceringen ska ske till ett arbete som är likvärdigt det arbete arbets-

tagaren dittills har haft.76 Till skillnad från 22 och 25 §§ LAS, där det direkt framgår av lag-

texten att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet, följer detta inte av lag-

texten i 7 §. Emellertid framgår det av förarbetena och praxis att en arbetstagare ska ha till-

räckliga kvalifikationer för det arbete han omplaceras till.77 Vägledning i vad kravet på till-

räckliga kvalifikationer innebär får således sökas i förarbeten och praxis. 

Kravet på kvalifikation får enligt förarbetena ej ges en vidare innebörd än att arbetstagaren 

ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det nämnda arbe-

tet.78 Kvalifikationen krävs dock inte från första dagen, utan en viss upplärningstid för ar-

betstagaren ska accepteras.79 Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren 

saknar tillräckliga kvalifikationer.80 Däremot är arbetsgivaren ej skyldig att genomföra en 

                                                 
75 Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 94. Se särskilt not 14.  

76 Prop. 1973/129 s. 243. 

77 Prop. 1973/129 s. 121 och 243. Senare har detta även fastslagits i praxis genom AD 1995 nr. 2. 

78 Prop. 1973/129 s. 159 och 165. 

79 AD 1999 nr. 24. 

80 AD 1995 nr. 2. 
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omplacering som skulle innebära en omskolning av arbetstagaren.81 Finns det särskilda be-

hörighetsbestämmelser för en ledig anställning ska sådana inte frångås för att kunna bereda 

den omplaceringsutredde arbetstagaren platsen.82 Emellertid godkänner Arbetsdomstolen 

sådana omplaceringar om det finns tillämpliga dispensregler från behörighetsbestämmel-

serna vid myndigheten.83 I AD 1986 nr. 87 hade två lågstadielärare blivit uppsagda på grund 

av arbetsbrist. Inom samma verksamhetsområde fanns det två lediga tjänster som mellan-

stadielärare. Frågan som uppkom var om arbetstagarna var behöriga att undervisa på mel-

lanstadiet. Av en lagregel i skolförordningen får rektorn på en skola besluta att tilldela en lä-

rare undervisning på en skola den ej är behörig för, och då denna bestämmelse hade tilläm-

pats och platsen hade erbjudits de båda lågstadielärarna ansågs också kommunens ompla-

ceringsskyldighet vara uppfylld. 

Arbetsgivaren har rätt att själv bestämma vilka kvalifikationer som krävs för en viss tjänst. 

Emellertid har arbetsgivaren ej rätt att ställa sådana krav som kan framstå som ett försök 

att kringgå bestämmelser i lag eller avtal eller som på annat sätt strider mot god sed på ar-

betsmarknaden.84 Enligt Arbetsdomstolens dom AD 1984 nr. 82 är det uppenbart att lag-

stiftaren tillåtit den följd att arbetsgivaren vid en omplaceringssituation där det finns många 

lediga tjänster måste acceptera att han inte fritt kan välja den enligt hans mening mest meri-

terade kandidaten till den lediga befattningen. Arbetsgivaren måste enligt domstolen således 

finna sig i en viss kompetensminskning så länge arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 

och kompetensminskningen inte leder till oacceptabla konsekvenser för verksamheten. 

4.5 Övriga krav för arbetsgivares  

omplaceringsskyldighet  

4.5.1 Omplaceringserbjudandet 

Som ovan fastslagits bör arbetsgivaren först undersöka möjligheterna till omplacering inom 

ramen för anställningen. Om en sådan omplacering är omöjlig ska arbetsgivaren söka an-

nan omplaceringsmöjlighet hos sig. En sådan längre gående omplaceringsskyldighet är sär-

skilt berättigad i områden där arbetstagarebegreppet är särskilt snävt, till exempel inom den 

                                                 
81 AD 1999 nr. 24 och AD 2006 nr. 110. 

82 AD 1984 nr. 19. 

83 AD 1986 nr. 87. 

84 AD 1996 nr. 54. 
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offentliga tjänstemannasektorn.85 Reglerna i 7 § 2 st. LAS innebär således inte ett befatt-

ningsskydd för arbetstagaren, utan reglerna syftar till att ge arbetstagaren en trygg anställ-

ning som är fri från friställningar.86 I AD 1981 nr. 1 kom Arbetsdomstolen fram till att då 

en förskollärare haft bevisade samarbetssvårigheter krävdes det ej att kommunen omplace-

rade arbetstagaren till annan tjänst som förskollärare. Istället skulle andra omplaceringsmöj-

ligheter utredas. Domstolen kom i det följande fram till att en erbjuden tjänst som syssel-

sättningsterapeut var likvärdig en anställning som förskollärare, medan en städtjänst ej var 

likvärdig.87 Enligt Arbetsdomstolen ger dock reglerna i LAS arbetstagaren visst befattnings-

skydd eftersom reglerna om saklig grund blir tillämpliga i de fall en arbetsgivare mot en ar-

betstagares vilja tänker omplacera denne till en annan anställning. I ett sådant fall krävs sak-

lig grund för en omplacering.88  

I AD 1978 nr. 161 kom Arbetsdomstolen fram till att ett kontoristjobb var objektivt sett 

likvärdigt ett bilförsäljarjobb. Lönen skulle ej bli mindre vid jobbet som kontorist än från 

jobbet som bilförsäljare. Att bilförsäljningen var på uppåtgående i hela landet, och att pro-

visionen genom detta skulle blir högre, togs vid bedömningen ej i beaktande. Då bilförsälja-

ren avstod erbjudandet om kontoristjobbet, ansåg Arbetsdomstolen att saklig grund för 

uppsägning förelåg. Vidare innebär omplaceringsskyldigheten inte någon rätt för arbetsta-

garen att behålla samma slags befattning eller samma slags anställningsvillkor, till exempel 

lön och förmåner, som tidigare.89 Till exempel konstaterade Arbetsdomstolen i AD 1984 

nr. 82 att lagen och förarbetena inte ger något stöd för att det ska finnas en begränsning i 

vilken sysselsättningsgrad uppåt som en arbetsgivare ska tvingas omplacera en arbetstagare 

till.  Detta innebär att om arbetstagaren till exempel är sysselsatt på 20 % av heltid måste 

arbetsgivaren ändå erbjuda lediga tjänster på till exempel 50 % och 100 % sysselsättning till 

arbetstagaren. I AD 2006 nr. 11 kom Arbetsdomstolen även fram till att då det inte fanns 

någon anställning med samma sysselsättningsgrad som den som arbetstagaren tidigare haft, 

var det skäligt att erbjuda arbetstagaren en anställning med lägre sysselsättningsgrad. Dom-

stolen drog även slutsatsen att om en tillsvidareanställning ej funnits hade det varit skäligt 

att erbjuda arbetstagaren en visstidsanställning. 

                                                 
85 Prop. 1973:129 s. 121. 

86 AD 1978 nr. 161 och AD 1981 nr. 1. 

87 AD 1981 nr. 1. 

88 AD 1978 nr. 161. 

89 AD 1997 nr. 121. 



 

 
21 

Det är rimligt att arbetstagaren får skälig tid på sig att tänka över omplaceringserbjudandet. 

Hur lång denna betänketid är finns inte lagreglerat. Det är dock befogat att betänketiden 

bedöms mot bakgrund av de praktiska och sociala konsekvenser som omplaceringen skulle 

få. I de fall erbjudandet inte innebär några förändrade sociala konsekvenser för arbetstaga-

ren är arbetsgivaren dock inte skyldig att ge arbetstagaren en utdragen betänketid.90 

För att omplaceringsskyldigheten ska vara uppfylld av arbetsgivaren måste denne erbjuda 

arbetstagaren de tillgängliga arbetena så att arbetstagaren själv kan avgöra om han vill ac-

ceptera omplaceringserbjudandet.91 Arbetsdomstolen rekommenderar att arbetsgivaren 

lämnar detta förslag skriftligt, då det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att sådant 

erbjudande lämnats till arbetstagaren.92 Omplaceringserbjudandet ska vara riktat till arbets-

tagaren personligen och ej till en arbetstagarorganisation.93 Om arbetsgivaren inte gett ar-

betstagaren möjlighet att ta ställning till omplaceringen, och det i efterhand kan bevisas att 

arbetstagaren ändå inte skulle accepterat detta erbjudande, anser Arbetsdomstolen att ar-

betsgivaren inte har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.94 Det räcker inte att arbetsgivaren 

vid ett möte har överlämnat ett förslag om omplacerig till arbetstagaren.95 

Även om arbetsgivaren gjort en tillräcklig omplaceringsutredning och funnit lediga vakan-

ser kan det finnas tillfälle då skyldigheten att omplacera ändå inte är uppfylld. I AD 2002 

nr. 75 behövde åtta arbetstagare sägas upp. Arbetsgivaren hade informerat arbetstagarna att 

det fanns ett visst antal lediga platser och uppmanat dem att söka dessa. De lediga platserna 

räckte dock inte till för att omplacera alla åtta arbetstagare, och Arbetsdomstolen kom där-

för till slutsatsen att företaget ej uppfyllt omplaceringsskyldigheten. Emellertid kunde ar-

betsgivaren bevisa att ingen av arbetstagarna skulle ha accepterat de lediga tjänsterna, och 

på grund därav ansåg domstolen att skyldigheten var uppfylld.96 

                                                 
90 Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 96. 

91 AD 1980 nr. 133 och AD 2002 nr. 75. 

92 AD 1987 nr. 2 

93 AD 1984 nr. 82. 

94 AD 1987 nr. 2. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren ändock inte skulle ha accep-
terat ett visst arbete, AD 2000 nr. 76. 

95 AD 1987 nr. 93. 

96 AD 2002 nr. 75. 
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Om det föreligger oklarheter om arbetsgivaren har uppfyllt sina omplaceringsskyldigheter 

ska skyldigheten ej anses vara uppfylld. Det avgörande för om en tillräcklig utredning skett 

är inte om eller i vilken utsträckning som arbetsgivaren har ansträngt sig för att undvika 

uppsägningar, utan det avgörande är om det föreligger en oklarhet om omplaceringsmöjlig-

heter finns eller ej. 97 

4.5.2 Skäligt omplaceringserbjudande och godtagbara skäl att 

avböja ett omplaceringserbjudande 

Ett omplaceringsalternativ måste vara skäligt för att omplaceringsskyldigheten ska vara 

uppfylld. Arbetsgivaren får ej lämna ett oskäligt erbjudande om ett annat lämpligare arbete 

finns att tillgå.98 Enligt Iseskog är det klokt av arbetsgivaren att han inventerar de omplacer-

ingsmöjligheter som finns och därefter erbjuder arbetstagaren att välja bland de alternativ 

som föreligger, särskilt då det för en arbetsgivare kan vara svårt att avgöra vilka omplacer-

ingserbjudanden som är skäliga.99 En arbetstagare som utan godtagbar anledning avböjer 

ett skäligt omplaceringserbjudande riskerar att bli uppsagd, då det ej krävs att arbetsgivaren 

ska lämna ytterligare erbjudande. Arbetsgivaren har genom ett korrekt lämnat erbjudande 

uppfyllt sin skyldighet och därmed anses denne inte vara skyldig att lämna arbetstagaren yt-

terligare erbjudanden. 100  

I förarbetena finns vägledning vad gäller godtagbara skäl för en arbetstagare att tacka nej till 

erbjuden tjänst utan att förlora sin företrädesrätt enligt 27 § 2 st. LAS. Enligt denna rättsre-

gel förlorar en arbetstagare sin företrädesrätt till ny anställning om han avvisar ett erbju-

dande om återanställning som han skäligen bort acceptera. Skäliga erbjudanden är enligt fö-

rarbetena sådana erbjudande där man tagit hänsyn till arbetstagarens yrkesvana och övriga 

förutsättningar för arbetet samt till andra personliga förhållanden.101 Vidare anser man att 

anställningsförmånerna ska vara likvärdiga de förmåner som utgår till den som är anställd 

enligt kollektivavtal eller, om sådant avtal inte finns, att anställningsförmånerna är skäliga i 

förhållande till förmåner som utgår till arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kva-

                                                 
97 AD 1987 nr. 93. Se även Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 98. 

98 AD 2000 nr. 18. 

99 Iseskog, T, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 95. 

100 Prop. 1973:129 s. 243. Detta har även fastslagit i praxis genom till exempel AD 2006 nr. 110.  

101 Prop. 1973:129 s. 168. 
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lifikationer vid jämförbara företag. Särskild hänsyn ska tas till en arbetstagares personliga 

förhållande när det kommer till arbete på annan ort. Enligt förarbetena innebär detta att en 

lokal bundenhet till en viss ort ska accepteras som ett hinder i viss mån, särskilt då arbets-

tagaren har hemmavarande minderåriga barn. Ledning till innebörden av godtagbara skäl 

har enligt förarbetet hittats i förarbetena till lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

(LAF). 102 

Arbetsdomstolen har accepterat att en stark anknytning till en viss plats är en godtagbar an-

ledning att tacka nej till en erbjuden tjänst vid en omplacering. I AD 2006 nr. 15 erbjuds ef-

ter en omplaceringsutredning en arbetstagare hemmahörande i Uppsala ett jobb som redo-

visningskonsult i Åre. Arbetstagaren tackar nej, vilket accepteras av Arbetsdomstolen då 

mannen har sin fru och sina barn i närheten av Uppsala.  

                                                 
102 Prop. 1973:129 s. 168. Se även 1973:56 s. 180. 
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5 Analys av kommuners omplaceringsskyldighet 

5.1 Inledning 

Som det föregående visar ställs det stora krav på arbetsgivaren att uppfylla den omplacer-

ingsskyldighet som föreligger vid en sakligt grundad uppsägning enligt 7 § 2 st. LAS. Ar-

betsgivaren måste försöka bereda arbetstagaren annat arbete hos sig, och detta sker genom 

en omplaceringsutredning som klargör om det finns en omplaceringsmöjlighet av arbetsta-

garen. Finns det ingen möjlighet att omplacera arbetstagaren eller denne tackar nej till ett 

omplaceringserbjudande kan AT sägas upp på saklig grund. Då omplaceringsskyldigheten 

gäller för arbetsgivarens hela juridiska person kan omplaceringsskyldigheten för kommuner 

bli särskilt betungande, eftersom det i en kommun finns en omfattande verksamhet med 

många olika verksamhetsområden som måste genomsökas efter lediga vakanser. Inom en 

kommun finns det dessutom många helt skilda yrkeskategorier som efter en genomförd 

omplaceringsutredning kan innebära att en förskollärare erbjuds ett jobb som köksbiträde.  

Utredningen visar att varje omplaceringsfall är unikt och att man inte kan ställa upp en ge-

nerell regel som ska gälla för alla fall. Emellertid uppställs vissa krav som alltid måste följas, 

till exempel kvalifikationskravet och kravet på ledig vakans. 

I det följande kommer omfattningen av kommuners omplaceringsskyldighet utredas och 

analyseras. Utgångspunkten är den diskussion som jag förde med Maria Idéhn den 9 maj 

2011. Maria är personalchef i Jönköpings kommun och under sina yrkesverksamma år har 

hon endast utfört en omplaceringsutredning, varför det vid hänvisning till Jönköpings 

kommuns omplaceringsutredning är den här enda utredningen jag åsyftar.  

Reglerna om anställningsskydd syftar till att ge arbetstagaren en trygg anställning som är fri 

från friställningar. Reglernas syfte är således inte att ge ett befattningsskydd som innebär att 

arbetstagaren alltid ska utföra ett visst arbete och ha en viss befattning hos arbetsgivaren. 

Istället har arbetsgivaren en långtgående rättighet att omplacera arbetstagaren inom ramen 

för anställningsavtalet. Denna rättighet härleder från arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbetet, och innebär att arbetsgivaren har rätt att ändra arbetstagarens arbetsuppgifter så 

länge dessa omfattas av de arbetsuppgifter som ingår i arbetstagarens anställningsavtal. En-

ligt Maria är det betydligt vanligare att en sådan typ av omplacering sker än en omplacering 

i samband med en uppsägning. En omplacering inom ramen för anställningsavtalet sker vid 
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respektive förvaltning i Jönköpings kommun och är ett sätt att komma ifrån de skyldigheter 

och krav som föreligger vid en omplacering i samband med en uppsägning. Det sagda in-

nebär att om en lärare har samarbetssvårigheter med annan personal, kan denne flyttas till 

en tjänst vid en annan skola inom kommunen. Om problemet inte går att lösa på detta sätt 

försöker kommunen på ett eller annat sätt lösa tvisten utan att det ska gå så långt så att en 

omplaceringsutredning behöver göras. Oftast löser det sig genom att en omplacering sker, 

arbetstagaren säger upp sig själv eller går i pension hävdar Maria.  

5.2 En begränsning av verksamhetsområdet?  

Under sina yrkesverksamma år har Maria utfört endast en omplaceringsutredning. Vid ut-

redningen kontrollerade Maria lediga jobb inom hela kommunens verksamhet, det vill säga 

vid alla kommunens förvaltningar. Enligt förarbeten, praxis och doktrin finns emellertid 

ingen sådan långtgående skyldighet. I förarbetet konstaterar man att det av praktiska skäl 

inte borde vara möjligt att låta omplaceringsskyldigheten avse även andra myndigheters 

verksamhetsområden, det vill säga andra förvaltningars verksamhetsområde. Skälighetsrek-

visitet i lagregeln innebär enligt praxis att beroende på det särskilda fallet ska skyldigheten 

vara uppfylld om arbetsgivaren undersökt omplaceringsmöjligheterna inom berörd gren av 

verksamheten, detta gäller särskilt om de skilda verksamhetsgrenarna var för sig har stor 

omfattning. Enligt domstolen skulle resonemanget kunna överföras på den situation som är 

för handen när ett landsting bedriver både hälso- och sjukvård och till exempel trafikverk-

samhet. Frågan är om detta resonemang skulle kunna överföras på Jönköpings kommuns 

verksamhet.  

Jönköpings kommun är uppbyggd med nio olika förvaltningar, och med det ovan förda re-

sonemanget är varje förvaltning en egen gren av verksamheten. Enligt Maria kräver de fles-

ta yrken inom kommunen en utbildning, och desto högre utbildning man har, desto mer 

troligt är det att det även finns passande jobb inom en annan förvaltning. En begränsning 

till att avse endast berörd del av verksamheten skulle enligt min mening innebära att arbets-

tagarens anställningstrygghet försvagas då chansen att hitta lämpliga och vakanta omplacer-

ingar minskar. Då lagstiftarens syfte med regeln varit att skydda arbetstagaren från friställ-

ningar bör en sådan begränsning av omplaceringsskyldigheten inte heller varit vad lagstifta-

ren avsåg vid lagstiftningsarbetet. Risken för en friställning blir större ju mindre omplacer-

ingsområdet är, eftersom ett begränsat omplaceringsområde innebär att möjligheten att 

finna ledig vakans minskar.  
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För att uppnå syftet med lagregeln - att skydda arbetstagaren från friställningar - men sam-

tidigt inte låta arbetsgivarens omplaceringsskyldighet bli för omfattande, blir frågan om 

man istället kan föra samman de olika förvaltningarna i några mindre verksamhetsområden 

dit skyldigheten begränsas. Denna teori stöds av Iseskog som menar att man kan dela upp 

verksamheten i mjuka och hårda områden. I Jönköpings kommun skulle det enligt Maria 

betyda att Fritid Jönköping, Kultur Jönköpings kommun, socialförvaltningen och utbild-

ningsförvaltningen samlades som en mjuk verksamhet och att de resterande, det vill säga 

miljökontoret, räddningstjänsten, statsbyggnadskontoret, stadskontoret och tekniska konto-

ret samlades som en hård verksamhet. En sådan uppdelning skulle troligen kunna motive-

ras med det faktum att en arbetstagare ofta har utbildning och erfarenhet inom samma eller 

likande område som denne redan är anställd i. 

Vid en sådan uppdelning krävs det enligt Iseskog att de olika verksamhetsgrenarna är upp-

byggda som om de vore egna juridiska personer, vilket innebär att de ska vara organiserade 

med en fullständig personalfunktion och ledning som om de vore en egen juridisk person. I 

Jönköpings kommun har alla förvaltningar med undantag av miljökontoret sådan självstän-

dighet. Detta betyder att vid omplacering av en arbetstagare som jobbar vid miljökontoret 

ska omplaceringsutredningen, och sökandet efter lediga vakanser, omfatta alla förvaltningar 

i kommunen, medan en omplacering av en arbetstagare vid någon av de övriga förvaltning-

arna begränsas till att avse antingen de mjuka eller de hårda verksamheterna, beroende på 

vart arbetstagaren tidigare varit anställd. 

Av det ovan sagda kan det således konstateras att det finns stöd i rättskällorna för att om-

placeringsskyldigheten ska begränsas till att endast avse berörd del av verksamhetsområdet. 

Undantagsregeln ska emellertid tillämpas restriktivt och endast i de fall då man organisato-

riskt och praktiskt kan tala om olika arbetsgivare. En tydlig uppdelning eller exempel på 

vad som kan utgöra en sådan uppdelning på olika arbetsgivare anser jag det ej finnas i fö-

rarbeten eller praxis. Istället gäller enligt förarbetena att arbetsgivaren är skyldig att i första 

hand finna en vakans inom ramen för den tidigare anställningen och i andra hand finna en 

annan anställning hos sig. En arbetstagare som arbetar vid någon av förvaltningarna inom en 

kommun ser troligtvis kommunen som helhet som sin arbetsgivare, och inte den del av 

förvaltning där denne jobbar. Enligt min bedömning ska därför en undersökning av samtli-

ga lediga platser inom hela kommunens verksamhet göras för att omplaceringsskyldigheten 

ska vara uppfylld. Som ytterligare stöd för denna ståndpunkt är det faktum att kraven på 
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arbetsgivarens utredning är högt ställda och att ett fel i något led i denna utredning leder till 

att uppsägningen ogiltigförklaras.  

Enligt Maria var det aldrig något stort problem att genomföra en sådan långtgående under-

sökning av kommunens alla förvaltningar, då det trots kommunens storlek inte fanns ota-

ligt lediga vakanser. Denna synpunkt tycks även stödjas av de kommuner som blivit tillfrå-

gade hur de begränsar omplaceringsutredningen,103 då samtliga kommuner svarade att de 

såg hela kommunen som en verksamhet och att utredningen således omfattade hela detta 

område.  

Slutligen ska det konstateras att även om de kommunala bolagen bedriver sådan verksam-

het som i stort lika gärna skulle kunna bedrivits av kommunen, så är de kommunala bola-

gen en egen juridisk person och omplaceringsskyldigheten inom dessa sträcker sig således 

endast till att avse bolagets verksamhet. Kommunens omplaceringsskyldighet sträcker sig 

således ej till att avse även de kommunala bolagens verksamhet. 

5.3 Lediga vakanser och vilken typ av arbete 

Att det uppställs ett krav på att en omplacering ska ske till en ledig vakans torde vara själv-

klart. En annan tillämpning skulle innebära att en utomstående arbetstagare friställs från sin 

tjänst för att tillsätta en annan, men även att vakanser som arbetsgivaren egentligen inte av-

ser att tillsätta omfattas av omplaceringsskyldigheten.  

Vid omplaceringsutredningen var det enligt Maria svårt att veta vilka lediga vakanser, för-

utom de vakanser som låg ute för att tillsättas, som fanns tillgängliga inom kommunen. Ar-

betstagarens uppsägningstid var sex månader, och för arbetsgivaren kan detta innebära 

problem då omplaceringsskyldigheten omfattar alla de vakanser som blir lediga för att till-

sättas under denna period. Det är besvärligt för en arbetsgivare att på förhand veta om en 

annan arbetstagare till exempel kommer att gå i pension eller säga upp sig under denna pe-

riod. Då arbetstagaren hade lång uppsägningstid och det är troligt att en förändring av ledi-

ga vakanser sker under denna period, uppkom frågan vid vilken tidpunkt en undersökning 

av lediga jobb ska göras.  

                                                 
103 Undersökningen skickades till tio av Sveriges största kommuner, då det framförallt är för dem som en be-

gränsning kan bli aktuell. 
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För att uppfylla omplaceringsskyldigheten krävs det att arbetsgivaren utreder vilka arbeten 

som blir tillgängliga fram till den tidpunkt då uppsägningen ska träda i kraft. Skyldigheten 

sträcker sig dock inte till att avse sådana arbeten som framstår som ovissa vid den tidpunkt 

då arbetsgivaren säger upp arbetstagaren. En undersökning av lediga tjänster och de upp-

sägningar som kommit in vid tidpunkten för uppsägningen torde därför vara tillräckligt för att 

arbetsgivaren ska ha fullgjort sin skyldighet i denna del. De lediga vakanser som kan bli fö-

remål för en omplacering ska således vara de vakanser som arbetsgivaren med säkerhet vet 

blir tillgängliga fram till den tidpunkt då uppsägningen träder i kraft. I praktiken skulle detta 

kunna innebära att en arbetstagare friställs trots att det finns en ledig vakans vid tidpunkten 

för uppsägningens ikraftträdande, men vid en sådan händelse torde istället företrädesrätten 

enligt 25 § LAS gälla för arbetstagaren. 

Vid omplaceringsutredningen som Maria handlade kontaktade hon de olika förvaltningarna 

inom kommunen för att undersöka om det fanns lediga vakanser som de visste. Denna un-

dersökning torde enligt min mening vara tillräcklig då det skäligen ej kan krävas mer av en 

arbetsgivare då det skulle innebära att arbetsgivaren var tvungen att fråga alla arbetstagare 

om de planerar att säga upp sig eller dylikt under en viss tidsperiod.  

Vid undersökningen av vilka lediga vakanser som fanns inom kommunen tog Maria ej hän-

syn till om tjänsten var en visstidsanställning eller tillsvidareanställning, eller om den var på 

heltid eller deltid. För att arbetsgivaren ska kunna erbjuda arbetstagaren en vakans med läg-

re sysselsättningsgrad eller en anställning där arbetstagaren sägs upp från en tillsvidarean-

ställning för att erbjudas en visstidsanställning krävs det, för att ett sådant erbjudande ska 

vara skäligt, att inga andra bättre tjänster finns att erbjuda. Finns det andra vakanser som är 

likvärdiga det arbete arbetstagaren hittills haft, med samma sysselsättningsgrad och samma 

anställningstyp, är det ej skälig att erbjuda arbetstagaren en lägre sysselsättningsgrad eller en 

visstidsanställning. Enligt Maria finns det dock en bestämmelse inom Jönköpings kommun 

som innebär att ingen arbetstagare ska behöva jobba mindre än 100 % om han inte så öns-

kar, och därför ser Maria inte detta som ett problem då om arbetstagaren hade tackat ja till 

en deltidstjänst denne senare hade kunnat önska, och troligen då också fått, en heltidstjänst. 

Jag anser emellertid att trots denna bestämmelse ändrar det inte det faktum att arbetsgiva-

ren är skyldig att finna en liknande anställning, både i sysselsättningsgrad och i anställnings-

typ. Denna bestämmelse innebär i sammanhanget endast en typ av förmån som man som 

anställd i Jönköpings kommun har rätt till, och i detta fall kan denna förmån innebära att en 
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arbetstagare som blir omplacerad till en tjänst på deltid har rätt att få denna anställning änd-

rad till en heltidsanställning.  

Det ska slutligen tydliggöras att ett omplaceringserbjudande ska avse en faktisk ledig vakans 

och att det således ej är meningen att man vid en utredning ska finna arbetsuppgifter till ar-

betstagaren. Det är följaktligen inte meningen att arbetsgivaren ska konstruera en ny tjänst 

för att kunna ha kvar arbetstagarens hos sig. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att göra 

långtgående verksamhetsförändringar som skulle medföra att arbetstagaren hade kunnat 

omplaceras.  

5.4 Kvalifikationskravet 

Utgångspunkten vid en omplacering är alltid att arbetstagaren ska omplaceras till ett likvär-

digt arbete som det arbete denne dittills haft. Om sådant arbete ej går att finna, ska arbets-

givaren söka annan plats hos sig. För en kommun innebär det sagda att vid en omplacer-

ingsutredning av till exempel en ekonom, och då inget annat liknande arbete finns som ar-

betstagaren har tillräckliga kvalifikationer för, denne kan omplaceras till ett städjobb.  

Denna utgång kan tyckas opassande och inte för arbetstagaren den bästa, men vid åter-

knytning till lagstiftarens syfte med lagregeln – att reglerna inte innebär ett befattningsskydd 

för arbetstagaren, utan endast syftar till att ge ett anställningsskydd – finner man stöd för 

detta erbjudande. Emellertid ska det erinras att det ej vore skäligt om arbetsgivaren erbjöd 

en ekonom ett städjobb om andra vakanser fanns lediga som var likvärdiga det arbete som 

arbetstagaren dittills haft. Enligt Maria är det dock inte troligt att ett sådant erbjudande be-

höver ges då personer med högre utbildningsnivå ofta uppfyller fler kvalifikationskrav även 

på andra vakanser. 

Det ställs ej krav på att arbetsgivaren ska omplacera arbetstagaren till en tjänst som denne 

inte skulle klara av. En omplacering kräver att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 

för den lediga tjänsten denne omplaceras till. En normalt utbildad förskollärare skulle såle-

des aldrig bli aktuell för ett jobb som jurist eller landskapsarkitekt. Arbetsgivaren ska dock 

acceptera en viss upplärningstid, men en total omskolning ska inte krävas. Jag anser att 

upplärning som kan bli aktuell är sådan normal introducering som krävs när en arbetstagare 

börjar en ny anställning, till exempel inlärning av en förskolas lunchrutiner. Inlärning av till 

exempel ett nytt datasystem som den anställde tidigare inte använt torde inte krävas då en 

annan sökande som inte tidigare haft denna kunskap troligen inte heller skulle ha anställts. 
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Vid omplaceringsutredningen Maria genomförde började hon med att kontrollera arbetsta-

garens kvalifikationer och vilka utbildningar denne genomfört, för att sedan jämföra dem 

med kvalifikationskraven som ställs på de lediga vakanserna. 

Enligt Maria ställs det krav på utbildning eller viss erfarenhet på nästan alla tjänster inom 

kommunen. Vid kontrollen medförde detta att det var svårt att finna en ledig vakans där 

arbetstagarens utbildningsnivå var tillräcklig. Vid ett tillfälle tvingades Maria undersöka vad 

uttrycket liknande utbildning innebar. Vid en sådan kontroll krävs det inte att arbetsgivaren 

ska göra en mildare bedömning av den omplaceringsutredde arbetstagaren än av en allmänt 

sökande till vakansen. Uppfyller arbetstagaren kvalifikationskravet är arbetsgivaren skyldig 

att erbjuda arbetstagaren vakansen. Efter en undersökning av vad som skulle omfatta an-

nan liknande utbildning, i detta fall en omvårdnadsutbildning, kom Maria fram till att ar-

betstagaren ej uppfyllde detta krav, varför tjänsten inte heller erbjöds.    

Kvalifikationskravsreglerna medför att även om det finns andra sökande till vakansen som 

har större erfarenhet på området eller andra meriter som hade gjort nytta i verksamheten, 

måste en omplaceringsutredd arbetstagare omplaceras till vakansen. Arbetsgivaren måste 

således acceptera en viss kompetensminskning på arbetsplatsen. Denna regel gäller så länge 

det inte leder till oacceptabla konsekvenser för verksamheten. En annan tillämpning torde 

enligt min mening ej vara möjlig då det skulle innebära att varje gång en arbetsgivare vill 

säga upp en arbetstagare, arbetsgivaren skulle argumentera för att det fanns andra bättre 

lämpade kandidater till vakansen med mer erfarenhet, och på så sätt undvika att omplacera 

arbetstagaren. Arbetsgivaren måste således finna sig i att arbetstagarens kompetens i övrigt 

ej uppnår resterande sökandes till tjänsten. Så länge arbetstagaren uppfyller de uppställda 

kvalifikationskraven ska denne erbjudas vakansen. 

5.5 Övriga krav för fullgörande av  

omplaceringsskyldigheten 

Vid omplaceringsutredningen kom Maria fram till att det endast fanns en ledig vakans där 

arbetstagaren uppfyllde kvalifikationskraven, denna vakans var ett städjobb. Hade utred-

ningen visat att det fanns flera lediga vakanser där arbetstagaren uppfyllde kvalifikations-

kraven hade Maria erbjudit den plats som hon ansett vara mest skälig. En skälighetsbe-

dömning av de vakanser som finns att tillgå, det vill säga en prövning av vilken vakans som 

bäst passar arbetstagaren, kan för en arbetsgivare emellertid vara svår att göra. Min bedöm-

ning blir därför att om många vakanser finns lediga bör arbetsgivaren ge arbetstagaren 
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chansen att ta ställning till vilken vakans som denne vill omplaceras till. Denna bedömning 

stöds även av Iseskog som anser att det kan vara svårt för en arbetsgivare att avgöra vilka 

omplaceringserbjudanden som är skäliga. 

Arbetstagaren valde att tacka nej till det erbjudna städjobbet. Skulle den erbjudna vakansen 

ej varit skälig så hade arbetstagaren haft rätt att tacka nej till omplaceringserbjudandet och 

kräva ett nytt erbjudande, men i andra fall är uppsägningen skäligt grundad då arbetsgivaren 

har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Enligt praxis har arbetstagaren rätt att tacka nej till 

ett omplaceringserbjudande som innebär arbete på en annan ort, särskilt om arbetstagaren 

har hemmavarande barn. Frågan är dock om denna praxis fortfarande är vägledande efter 

borttagandet av 9 a § LAF som stadgade att en arbetslös arbetstagare hade rätt att begränsa 

sitt jobbsökande geografiskt.  

I förarbetet till LAS stadgas att vägledning till vad godtagbara skäl till att tacka nej till en 

erbjuden omplacering går att finna i förarbetena till LAF. Emellertid är LAF i denna del 

idag ändrad och en jobbsökande måste söka jobb i hela Sverige, och inte som innan kan 

begränsa denna sökning geografiskt, för att ha rätt till a-kassa. Denna lagändring skulle en-

ligt min mening även innebära att en arbetstagare som erbjuds ett omplaceringserbjudande 

på en annan ort ej kan avböja detta erbjudande med hänvisning till praxis. Således anser jag 

att den praxis som stadgats på detta område före lagändringarna i LAF genomfördes ej 

längre är gällande.  

Vidare måste arbetsgivaren acceptera att trots att det föreligger olika situationer vid en upp-

sägning vid arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl, en omplaceringsutredning måste 

ske i båda fallen. Enligt fast rättspraxis behöver en utredning inte ske i samband med att en 

arbetstagare har gjort sig skyldig till grov misskötsamhet. Emellertid anser jag att då det kan 

vara svårt för arbetsgivaren att veta vad som är grov misskötsamhet, denne alltid bör göra 

en utredning vid en uppsägning av en arbetstagare. Om grov misskötsamhet föreligger tor-

de inte arbetstagaren uppfylla kvalifikationskraven för någon av de lediga vakanserna, till 

exempel personlig lämplighet, och arbetstagaren blir då utan omplaceringserbjudande. På så 

sätt har omplaceringsutredningen visat att det förelegat grov misskötsamhet och att arbets-

tagaren ej är lämplig att arbeta vidare för sin arbetsgivare.   

Utgångspunkten i bedömningen måste i alla hänseenden vara att omplaceringsskyldigheten 

och reglerna om en sakligt grundad uppsägning syftar till att ge arbetstagaren en trygg an-

ställning som ska vara fri från friställningar. Arbetstagaren har således ej ett befattnings-
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skydd som skyddar arbetstagaren från omplaceringar. Detta ställningstagande från lagstifta-

ren anser jag vara ett långtgående krav på arbetsgivaren att finna ett omplaceringserbjudan-

de i alla tänkbara situationer. 

Om det föreligger oklarheter om arbetsgivaren tillräckligt har kontrollerat vilka omplacer-

ingsmöjligheter som finns ska omplaceringsskyldigheten ej anses vara uppfylld. Detta krav 

innebär ett stort ansvar för arbetsgivaren, och på att den utredning som arbetsgivaren är 

skyldig att genomföra är grundlig och inte lämnar några frågetecken. Utredningen som Ma-

ria medverkade i ledde till att arbetstagaren sades upp på grund av att denne avböjde erbju-

dandet om omplacering till ett städjobb. I skrivande stund har arbetstagaren underrättat 

kommunen om att denne avser att ogiltigförklara uppsägningen och Jönköpings kommun 

väntar nu på arbetstagaren ska väcka talan i domstol. 

Sammantaget blir min rekommendation till alla arbetsgivare att de begränsningar som finns 

i omplaceringsskyldigheten ska tillämpas mycket restriktivt och endast i de undantagsfall då 

en annan tillämpning vore omotiverad.  
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Bilaga 1 

Mejlfråga till Norrköpings, Uppsalas, Borås, Västerås, Göteborgs, Helsingsborgs, Örebros, 

Malmös, Umeås och Lunds kommun. 

 

Hur hanterar Din kommun uppsägning av arbetstagare när det kommer till omplacerings-

skyldigheten; ses kommunen som en enda stor verksamhet eller delas den in i mindre enhe-

ter vid omplaceringsutredningen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Maria Idéhn, personalchef i Jönköpings kommun, ställda 9 maj 2011. 

 

 Hur går det till rent praktiskt då en omplaceringsutredning ska inledas? Vilka med-
verkar och vad är din roll?  
 
 

 Hur delar kommunen upp de olika verksamhetsområdena vid en omplacering? Ser 
ni kommunen som en enda enhet eller ej? Ge gärna exempel. 

Enligt Iseskog krävs det att två förutsättningar är uppfyllda för att kommunen ska kunna 
begränsa sitt verksamhetsområde; 

1. Verksamheten ska vara indelad i olika verksamhetsgrenar, 
2. Som ska vara uppbyggda som om de vore egna juridiska personer. (Innebär att den 

självständiga delen av den juridiska personen måste vara organiserad med en full-
ständig personalfunktion och ledning som om det vore en egen juridisk person., om 
man har behörighet att anställa och avskeda ska detta ses som det yttersta tecknet 
på att verksamheten har denna självständighet.) 

Går detta synsätt att applicera på Jönköpings kommun? 

 

 Med utgångspunkt i ett praktiskt fall: 

Ledig vakans – vilka tjänster blir aktuella att erbjuda arbetstagaren? (Är det endast de tjäns-
ter som ligger ute för att tillsättas?) 

Kvalifikationskravet – vilka tjänster blir aktuella att erbjuda arbetstagaren? (Är det olika när 
det gäller tjänstemän och arbetare?) 

Sysselsättningsgrad – vilka tjänster blir aktuella att erbjuda arbetstagaren? (Erbjuds en förre 
detta heltidsanställd arbetstagare en halvtidstjänst? Erbjuds en tillsvidareanställd arbetstaga-
re en visstidsanställning? O.s.v.)  

 

 


