
2019-11-28 

AB § 35 Turordning och företrädesrätt  

Mom. 1   22 och 29 §§ lagen om anställningsskydd (LAS) gäller med 

följande angivna tillägg.  

Gemensam turordning fastställs för varje driftsenhet för sig. Inom 

driftsenheten fastställs turordningen för grupp av arbetstagare inom 

samma förvaltningsområde som har befattningar med i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter oavsett facklig tillhörighet.  

Anmärkningar  

1) Med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter avses befattningar vars innehåll 

och kompetenskrav är sådana att dess innehavare kan utföra de arbetsuppgifter 

som ingår i de befattningar som jämförs. Arbetstagares yrkes-

/befattningsbenämning är inte avgörande vid denna bedömning.  

2) Arbetstagare med befattningen lärare anses ha i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter.  

Arbetstagarorganisation kan begära sammanläggning av driftsenheter 

inom förvaltningsområdet på samma ort där arbetsbristen aktualiserats.  

Sådan sammanläggning kan avse högst 3 driftsenheter.  

Begär arbetstagarorganisation sammanläggning av driftsenheter ska sådan 

göras. Har samtliga berörda arbetstagarorganisationer inte enats om och, 

inom 10 kalenderdagar räknat från dagen för första förhandlingstillfället 

enligt mom. 2, meddelat arbetsgivaren vilka driftsenheter som ska läggas 

samman beslutar arbetsgivaren vilka driftsenheter som ska läggas 

samman.  

Anmärkning 

För det fall det efter sammanläggning av driftsenheter som beslutats av 

arbetsgivaren identifieras turordningskrets som endast består av en person ska 

på begäran av berörd facklig organisation, men enbart för den befattning som 

utgör enmanskretsen, sammanläggning ske av samtliga driftsenheter inom 

förvaltningen på orten.  

För det fall det identifieras en turordningskrets som enbart består av en person 

och det enbart finns en driftsenhet inom förvaltningen på orten så kan berörd 



facklig organisation, men enbart för den befattning som utgör enmanskretsen, 

begära sammanläggning av upp till tre driftsenheter inom förvaltningen i 

arbetsgivarens hela verksamhet 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan gemensamt påkalla central 

partsgemensam konsultation för vägledning avseende tillämpningen av 

detta moment. 

Mom. 2   Förhandlingsskyldighet enligt 29 § LAS föreligger endast mot 

berörd arbetstagarorganisation. Med berörd organisation avses sådan 

organisation vars medlem omfattas av arbetsgivarens förslag till 

turordning.  

Mom. 3   25 och 27 §§ LAS gäller med följande angivna tillägg.  

a)   Har arbetstagare anställts enligt § 4 mom. 2, mom. 3 b) och c), för 

provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension 

eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion, ger sådan 

anställning inte företräde till återanställning. 

b)   Företrädesrätt till återanställning gäller inte vikariat eller allmän 

visstids-anställning som är kortare än 14 kalenderdagar.  

Anmärkning  

Efter 14 kalenderdagar ska vikariatet eller den allmänna visstidsanställningen 

erbjudas arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning.  

c)   Företrädesrätt till återanställning gäller inte arbete, som behöver 

disponeras för omplacering eller tas i anspråk enligt § 6, förflyttning eller 

§ 5 mom. 1 b), höjd sysselsättningsgrad.  

d)   För att företrädesrätt till återanställning ska aktualiseras krävs att 

arbetstagare anmäler anspråk på företrädesrätt. Sådan anmälan ska vara 

skriftlig och ha inkommit till arbetsgivaren senast en månad efter det att 

anställningen upphört. Har sådan anmälan inte gjorts föreligger inte 

företrädesrätt till åter-anställning.  



e)   För regioner gäller: 

Företrädesrätt till återanställning gäller, oavsett avtalsområde, på samma 

ort och inom samma förvaltningsområde där arbetstagaren senast var 

verksam. Företrädesrätten gäller till lediga befattningar vars 

kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i arbetstagarens senaste 

anställning hos arbetsgivaren.  

För övriga arbetsgivare gäller: 

Företrädesrätt till återanställning gäller, oavsett avtalsområde, i 

arbetsgivarens verksamhet och inom samma förvaltningsområdet där 

arbetstagaren senast var verksam. Företrädesrätten gäller till lediga 

befattningar vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i 

arbetstagarens senaste anställning hos arbetsgivaren.  

Möjlighet till lokal avvikelse  

Mom. 4   Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa 

kollektivavtal om avvikelse från denna bestämmelse. 
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