
En moderniserad arbetsrätt 
SOU 2020:30

och
Parternas alternativa förslag



Förändringar turordningsregler

 Sammanläggning av driftsenheter tas bort

 Alla arbetsgivare får göra undantag innan turordning fastställs

 5 arbetstagare får undantas

 90 dagars ”karens” efter att undantag gjorts hos arbetsgivaren

 Tillräckliga kvalifikationer ska, vid konkurrens inom turordningen, 

innehas av arbetstagaren vid tidpunkten för förändring – skälig 

upplärningstid försvinner vid tillämpning av 22 § LAS

 Vid lika anställningstid väljer arbetsgivaren



Minskade och mer förutsägbara 
kostnader vid uppsägningar

Huvudregel att anställningen inte består vid tvist om ogiltighet av 

uppsägning (i huvudsak samma hantering som vid avsked)

 Arbetstagaren måste göra sannolikt att det ej förelegat saklig grund 

för uppsägning vid interimistisk prövning i domstol

Normerande skadestånd enligt 39 § LAS höjs med 2 månadslöner

Ogiltighetstalan inte möjlig om arbetsgivaren har högst 15 anställda

 Skadestånd om uppsägning varit osaklig – minst 8 månadslöner

Dock möjligt med stöd av annan lagstiftning (t.ex. Diskriminering)



Balansen mellan olika 
anställningsformer

 Vid allmän visstidsanställning (AVA) uppnås företrädesrätt efter 9 

månaders anställning i AVA under tre år

 AVA anställd arbetstagare som uppnått kvalifikationstiden (och 

anmält intresse) har rätt till företrädesrätt till lediga tillsvidare- och 

provanställningar under sin pågående visstidsanställning

Gäller på samma driftsenhet och kräver tillräckliga kvalifikationer

 Förslagen i huvudsak dispositiva



Parternas alternativa förslag

 Avtal träffat mellan SN, PTK, IF Metall och Kommunal

Regeringen beslutat gå vidare med detta för fortsatt lagstiftning

 3 nya utredningar kring olika delar i förslaget

 Består av omställning, studiestöd och förändringar i LAS

DS klar 15 maj 2021

Därefter remissförfarande

Ny lagstiftning avses träda i kraft under 2022



Parternas alternativa förslag

 Saklig grund ersätts med sakliga skäl och görs semidispositivt

Omplaceringsskyldighet inskränks till en gång som huvudregel

 Prognos om framtida fortsatta brott mot anställningen tas bort

 Förtydliganden om vad som utgör bristande prestationer, 

samarbetssvårigheter eller misskötsamhet i förarbeten

 AG ej skyldig utge lön efter uppsägningstidens slut vid tvist om 

ogiltighet (gäller ej fackliga förtroendemän)

 Ersättning ska utgå från A-kassa om fortsatt arbetslös



Parternas alternativa förslag

Undantag vid turordning utökas till 3 och för alla arbetsgivare

Undantaget får endast användas en gång per kvartal

 Inhyrd personal mer än 24 månader ska erbjudas 

tillsvidareanställning eller utge motsvarande 2 månadslöner

 ”Hyvling” ska ske i turordning

 Allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning

 Konvertering efter 18 månader under tre år 



Parternas alternativa förslag

 Företrädesrätt uppkommer efter 9 månader i särskild 

visstidsanställning

 För arbetstagare som har fler än två anställningar under en 

kalendermånad ska även tiden mellan anställningarna utgöra 

anställningstid

Heltid skrivs in som norm i LAS 4 §

 Vid anställning på annat arbetstidsmått än heltid, ska arbetsgivaren 

skriftligt ange skälen på begäran från arbetstagaren



Sammanfattning

 Kommer att genomföras till lagstiftning

 Träda i kraft under 2022

Delvis fortfarande oklara förslag i vissa delar

 Bedöms få begränsad påverkan för vår sektor och våra 

kollektivavtal 


