
Undantagsläget påverkar behovet av arbetskraft
Undantagsläget orsakat av coronapandemin har väckt ett behov att minska på arbetskraften med snabb tidtabell. 
Till följd av detta gjordes tillfälliga ändringar i arbetslagstiftningen, framför allt genom att underlätta och påskynda 
permittering av anställda. De tillfälliga ändringarna i arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag gäller 
från den 1 april till den 30 juni 2020. Vid planering av eventuella permitteringar är det skäl att notera att lagändringarna 
endast gäller till slutet av juni, varefter de tidigare gällande, betydligt stelare bestämmelserna i arbetsavtalslagen och 
lagen om samarbete inom företag, träder i kraft igen. I stället för ett behov att minska antalet anställda har situationen 
hos vissa arbetsgivare snarare lett till ett behov av arbetskraft i nya slags uppgifter eller med nya arrangemang. Även i 
dessa situationer är det skäl att komma ihåg de skyldigheter som föreskrivs i arbetslagstiftningen.

Med ändringen på viss tid i 
arbetsavtalslagen som gäller till och 
med den 30 juni 2020 sänktes dock 
tiden för att på förhand meddela om 
permittering till fem (5) dagar. 

Innan permittering genomförs kräver 
vår lagstiftning att situationen utreds 
med de anställda enligt det ovan  
nämnda, med specifika förfaranden. 
Om ett företag eller arbetsställe har 
minst 20 anställda är det nödvändigt 
att man före permittering kommer 
ihåg att föra samarbetsförhandlingar 
i enlighet med kapitel 8 i lagen om 
samarbete inom företag, medan 
mindre företag måste följa ett lättare 
förfarande för förhandsinformation 
och hörande av arbetstagare i 
enlighet med arbetsavtalslagen. 
Beroende på situationen tar 
samarbetsförhandlingarna i enlighet 
med arbetsavtalslagen minst sex 
(6) veckor eller 14 dagar, vilket 
gör minskningen av arbetskraften 
långsam och stel och inte 
lämpar sig för den exceptionella 
situationen för närvarande. Med 
tillfälliga lagändringar förkortades 

Permittering och tillfälliga  
lagändringar kring permittering

Enligt arbetsavtalslagen får 
arbetsgivaren permittera en 
arbetstagare antingen för viss tid eller 
tillsvidare. Vid permittering på viss tid 
har behovet av arbetskraft minskat 
tillfälligt om det enligt uppskattning 
varar högst 90 dagar. Permittering 
tillsvidare är endast möjlig om 
arbetsgivaren har ekonomiska  
orsaker eller produktionsorsaker att 
säga upp arbetsavtalet. I detta fall 
används alltså permittering i stället 
för uppsägning. Därtill är villkoret för 
permittering alltid att arbetsgivaren 
inte rimligen kan arrangera annat 
lämpligt arbete för arbetstagaren eller 
utbildning som möter arbetsgivarens 
behov. 
Om villkoren för permittering uppfylls 
efter det meddelandeförfarande och 
hörande av arbetstagare som krävs 
enligt arbetsavtalslagen och lagen 
om samarbete inom företag, ska 
arbetsgivaren informera arbetstagaren 
personligen om permitteringen minst  
14 dagar före permitteringens början.  

minimiförhandlingstiden enligt lagen 
om samarbete inom företag till fem (5) 
dagar i permitteringssituationer. 

På grund av de tillfälliga ändringarna  
i arbetsavtalslagen och 
lagen om samarbete inom 
företag kan permitteringar nu 
genomföras 15 dagar efter 
att permitteringsprocessen 
inletts (fem dagars tid för 
förhandlingsframställning för att 
inleda samarbetsförhandlingar + fem 
dagars förhandlingstid + fem dagars 
anmälningstid för permittering). 
Kollektivavtalens bestämmelser 
har dock fortfarande företräde i 
förhållande till lagstiftningen och 
därför måste man innan tillämpning 
av detta förkortade förfarande 
komma ihåg att kontrollera om de 
berörda facken vid behov avtalat om 
motsvarande ändringar i kollektiv-
avtalet. 

Utöver de lagändringar som beskrivs 
ovan ändrades arbetsavtalslagen så 
att även visstidsanställda personer 
kan permitteras.
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Uppsägningar i pandemisituation

Om minskningen av behovet av  
arbetskraft anses vara väsentlig 
och permanent och inget annat 
arbete finns tillgängligt för anställda i 
företaget kan arbetsgivaren ha skäl att 
säga upp anställningsförhållanden.  

De tillfälliga ändringarna av 
arbetsavtalslagen och lagen 
om samarbete inom företag 
som refererats i samband 
med permitteringar gäller inte 
uppsägningar, vilket är viktigt att 
komma ihåg. Vid uppsägningar måste 
samarbetsförfaranden därför vid 
företag eller arbetsställen med minst 
20 anställda genomföras antingen 
sex veckor eller 14 dagar, beroende 
på situationen. Mindre företag måste 
följa arbetsavtalslagens förfarande 
kring om förhandsinformation 
och hörande av arbetstagare. Det 
gjordes emellertid även en tillfällig 
lagändring för uppsägningar som 
gäller arbetsgivarens skyldighet 
att återanställa arbetstagare efter 
att anställningen upphört. Den 
förlängdes nu till nio (9) månader och 
gäller arbetstagare som sagts upp 
senast den 30 juni 2020 under den 
tid då de tillfälliga lagändringarna 
är i kraft. Därefter kommer 
skyldigheten att återanställa att 
återställas till fyra (4) månader och för 
anställningsförhållanden som pågått i 
minst 12 år till sex (6) månader.

Framtidssyner

Som tidigare nämnts gäller de 
tillfälliga lagändringarna endast 
fram till slutet av juni och från och 
med juli måste man i fråga om 
arbetskraftsåtgärder komma ihåg att 
följa tidigare gällande förordningar 
och praxis. Om det finns behov i 
sikte och permitteringsgrunder i 
enlighet med arbetsavtalslagen 
kan dessa alltså genomföras med 
underlättat förfarande bara en 
månad till. Det lönar sig emellertid 
att noga följa med mediernas 
och arbetsmarknadspartnernas 
kommunikation, ifall det 
eventuellt blir en fortsättning på 
arbetslagstiftningens lagändringar. 
Arbetsmarknadsparterna har 
föreslagit att fortsätta giltigheten hos 
lagändringarna och motsvarande 
ändringar i kollektivavtalen fram till 
slutet av 2020. Det behövs verkligen.

I stället för personalminskningar 
eller parallellt med dessa har 
undantagsförhållandena i andra 
företag uppdagat behov för mer 
långtgående och mer permanenta 
förändringar i företagets 
affärsverksamhet och dess inverkan 
på arbetskraften, till exempel som ett 
behov av ny slags kompetens eller 
arbetsarrangemang. Detta kan kräva 
ändringar av anställningsvillkoren 
som kanske inte är möjliga 
att genomföra enbart genom 

arbetsgivarens direktivrätt.  
Vid planering av förändringar  
i verksamheten och arbetet finns skäl 
att noggrant undersöka med vilka 
arbetsrättsliga metoder ändringarna 
kan genomföras. 

Dessutom måste man före ny 
rekrytering komma ihåg att erbjuda 
arbetet till alla arbetstagare 
som eventuellt är permitterade, 
på uppsägningstid eller som 
lyder under skyldigheten att 
återanställa. Det lönar sig även 
att utreda möjligheterna att skapa 
mer flexibilitet i användningen av 
arbetskraft och i arbetsplatsens 
verksamhet. Kollektivavtalen och 
arbetslagstiftningen tillåter undantag 
från bestämmelserna genom 
ingående av lokala avtal, och det 
lönar sig för företagen att införa 
dessa flexibla alternativ.
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