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Arbetsdomstolens dom 1998 nr 98 angående frågan om 
grund förelegat för avskedande av en ingenjör med 
anledning av dennes privata affärsförbindelser 
Arbetsdomstolen (AD) har i dom 1998 nr 98 mellan Malmö kommun och 
Ingenjörsförbundet funnit att det inte förelåg grund att avskeda en arbetsta-
gare för att han hade en privat affärsförbindelse med en företagare som 
kommunen anlitade som entreprenör. 

Bakgrund 

Sven-Åke F var chef för en enhet, som bl.a. handlade frågor om slamhante-
ring. Efter vissa händelser avskedades han i mars 1996. 

Kommunen träffade 1989, efter Sven-Åkes förslag, avtal med Miljöplus AB, 
som ägs av Björn, att bolaget skulle ta hand om kommunens slam för att till-
verka slamjord. Några månader senare ansökte Sven-Åke och Björn om 
patent på en uppfinning för en jordprodukt som skulle framställas genom att 
blanda slam med andra produkter. Arbetstagaren underrättade kommunen 
om detta. I april 1990 träffade Sven-Åkes bolag, AB Själabodarna, och Björns 
andra bolag, Jordpuls AB ett avtal för att exploatera uppfinningen. Avtalet 
gav Jordplus rätt att utnyttja patentet genom att upplåta licensrättigheterna. 
Intäkterna skulle delas av bolagen. Man kom även överens om att Miljöplus 
skulle få utnyttja uppfinningen mot viss ersättning.  Själabodarnas har fått 
intäkter med 1.5-2 miljoner kronor per år. 

Kommunen polisanmälde Sven-Åke för misstanke om trolöshet mot huvud-
man. Förundersökningen lades emellertid ned för att brott inte kunde styr-
kas. 
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Ingenjörsförbundet yrkade i sin talan i AD att domstolen skulle ogiltigför-
klara avskedandet och förpliktiga kommunen att betala ett allmänt skade-
stånd med 100 000 kronor. 

Arbetsdomstolen 

AD konstaterar att enligt kollektivavtalet § 9 AB 95 skall arbetstagaren på 
begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna 
bedöma om bisysslan inverkar hindrande, påverkar handläggningen eller 
konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Enligt AD.s mening har inte 
Sven-Åke brutit mot bestämmelsen om bisyssla. Inte heller hade han någon 
mer allmän skyldighet att anmäla förekomsten av exploateringsavtalet och 
dess ekonomiska utfall. Vad gäller den senare överenskommelsen är det inte 
bevisat att det avtalet var ofördelaktigt för kommunen. Slutligen säger AD att 
det ålegat kommunen att ställa Sven-Åke inför valet att avsluta affärsförbin-
delsen, sluta sin anställning eller vidta någon annan åtgärd som kommunen 
ansett vara tillfyllest. 

Sammanfattningsvis menar AD att kommunen avskedat Sven-Åke under 
omständigheter som inte ens räckt till en giltig uppsägning. Yrkandet om 
ogiltigförklaring bifölls och det allmänna skadeståndet bestämdes till 70 000 
kronor. 

Kommentar  

Man kan först konstatera, att begreppet ”bisyssla” i Allmänna bestämmelser 
har en vidare räckvidd än att bara avse en annan anställning eller ett annat 
uppdrag. 

En arbetstagare har inte någon allmän skyldighet att på eget initiativ infor-
mera arbetsgivaren om den bisyssla han bedriver vid sidan om arbetet i 
kommunen. Arbetstagaren är emellertid skyldig att på arbetsgivarens begä-
ran anmäla bisysslor och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs 
för en bedömning av bisysslan. 

Om arbetsgivaren i ett fall som det här vid sin bedömning, finner att bisyss-
lan innebär verksamhet som är av konkurrerande karaktär, kan arbetsgivaren 
förbjuda bisysslan. Se även AD 1997 nr 18 (cirk 1997:72). 

Regeringen har tillkallat en särskild utredare för att genomföra en översyn av 
bisyssleregleringen inom den offentliga sektorn. 
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