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Beredskapsarbete vid arbetskonflikt
Allmänt
Enligt 31 § i förordningen (1987:411) om beredskapsarbete skall lagen
(1969:93) om begränsning av samhällstöd vid arbetskonflikt (konfliktlagen)
tillämpas på beredskapsarbete. Lagen bilägges detta cirkulär. Förordningen
finns bilagd till Kommunförbundets cirkulär nr 1995:142.
Konfliktlagen bygger på tanken att samhället skall vara neutralt i konflikter
på arbetsmarknaden. I propositionen med lagförslaget (prop. 1969:76, s. 98)
anförde föredragande statsrådet bl.a. följande.
”Neutraliteten innebär enligt vad jag har utvecklat i det föregående att samhället
avstår från att använda arbetsmarknadspolitiska medel endast i den mån de direkt
inverkar på arbetsstriden men i övrigt bedriver arbetsmarknadspolitiken utan hänsyn till konflikten.”
Konfliktlagen anger bl.a.
att arbetskonflikt anses i konfliktlagen föreligga vid lockout eller strejk eller
därmed jämförlig stridsåtgärd på arbetsmarknaden (2 §),
att samhällsstöd inte utges till arbetsgivare eller arbetsagare som genom lovlig och öppet vidtagen stridsåtgärd är indragen i arbetskonflikt (3 §),
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att arbetsgivare är indragen i arbetskonflikt, om arbetsgivaren omfattas av
sådan stridsåtgärd som avses i 2 § (4§),
att talan mot central förvaltningsmyndighets beslut i den del beslutet rör
tillämpningen av konfliktlagen föres genom besvär hos arbetsdomstolen (7
§), och
att har myndighet beviljat eller avslagit framställning om samhällsstöd, kan
arbetsdomstolen förordna annat för tiden intill dess lagakraftägande beslut
föreligger i målet (8 §).

AMS
I bifogat brev till länsarbetsnämnderna daterat 1995-10-06 ger AMS dels ett
bidrag till tolkningen vid tillämpningen av konfliktlagen vad gäller beredskapsarbete, dels en kommentar till förfarandet utifrån lagen – bl.a. de särskilda bestämmelserna om överklagande av beslut rörande lagens tillämpning.

SK
Enligt Kommunförbundets bedömning skall ett beslut från arbetsmarknadsmyndighet, som innefattar en prövning av neutralitetsfrågan och innebär att
statsbidrag inte lämnas till ett beredskapsarbete för tid då arbetsgivafen är
indragen i arbetskonflikt, ej kunna föreligga utan att ett beslut från myndigheten
om ett återtagande av anvisningen till beredskapsarbetet. I annat fall skulle arbetsgivaen åsamkas en ökad kostnad som försämrar dennes sitution i arbetskonflikten – dvs. åtgärden att dra in statsbidraget skulle då komma att strida
mot konfliktlagens intention vad gäller samhällets neutralitet i arbetskonflikt.
Om kommunen bedömer att beredskapsarbete inte kan bedrivas till följd av
arbetskonflikt på arbetsplatsen, skall länsarbetsnämnden omedelbart meddelas om detta. Sådant beredskapsarbete kan genom länsarbetsnämndens beslut läggas ned. Härvid kan beredskapsarbetarna, förutsatt att de endast indirtekt är berörda av arbetskonflikten – dvs. inte omfattas av stridsåtgärd – få
annan forma av samhällsstöd, t.ex. annat beredskapsarbete, annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller arbetslöshetsersättning.

2

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

3

1995-10-10

Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen och
Claes-Håkan Jacobson.
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