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Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till 
ersättning vid ledighet för att uppfylla 
arbetstidslagens reglering av dygnsvila 
Arbetsdomstolen (AD) har avgjort ovan rubricerade mål i dom 2008 nr 39 mellan 
Stockholms läns landsting och Fackförbundet SRAT. 

Bakgrund 

Målet rör tre perfusionister på Thoraxavdelningen på Karolinska Universitetssjuk-
huset i Solna. Vid tre tillfällen våren 2007 avbryts deras beredskap genom arbete 
på sådant sätt att de inte skulle erhålla elva timmars dygnsvila enligt 13 § första 
stycket arbetstidslagen (ATL). Arbetsgivaren beordrar dem därför att vara lediga 
så att dygnsviloregleringen i ATL uppfylls. Landstinget gör löneavdrag för ledig-
heten. 

Vid de tvister som följde gör SRAT gällande tolkningsföreträde enligt 35 § med-
bestämmandelagen (MBL) och yrkar att lön skall utges för den av landstinget 
beordrade ledigheten. Efter lokala och centrala förhandlingar ansöker landstinget 
om stämning på SRAT och yrkar att AD skall fastställa att landstinget inte är 
skyldig att betala lön till perfusionisterna enligt SRAT:s 35 § MBL-yrkande. 

SRAT bestrider landstingets yrkande. 

Arbetsdomstolen 

AD uppehåller sig först vid det svenska införlivandet av EG:s arbetstidsdirektiv i 
ATL; särskilt den nya bestämmelsen om dygnsvila. AD konstaterar därvid att vid 
den i målet aktuella tiden finns ingen mellan parterna gällande överenskommelse 
om avvikelse från 13 § ATL:s bestämmelse om dygnsvila. En sådan avvikelse är 
möjlig enligt 3 § ATL om det inte innebär mindre förmånliga regler än vad som 
följer av arbetstidsdirektivet (EG-spärr). 
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Då ATL inte reglerar lön undersöker AD om Allmänna bestämmelser (AB) inne-
håller någon betalningsregel för denna typ av ledighet och finner att så inte är 
fallet. 

Sammanfattningsvis finner AD, efter att utförligt redovisat sin tidigare praxis i 
liknande ärenden, att det i avsaknad av en uttrycklig betalningsregel i AB inte kan 
anses följa någon rätt till lön för de aktuella ledigheterna. 

AD bifaller landstingets fastställelsetalan. 

Kommentar 

Under 2007/08 års avtalsrörelse har det träffats nya kollektivavtal som gäller för 
kommuner, landsting och Pactas medlemmar. 

De nya avtalsbestämmelserna innebär bland annat en anpassning i AB § 13 
mom.6 g) och h) av ATL:s dygnsvilobestämmelse från den 1 januari 2007. 

Regleringen innebär att om något oförutsett inträffar, exempelvis arbete under 
beredskap, kan dygnsvilan understiga den planerade under förutsättning att 
dygnsvilan blir 11 timmar i genomsnitt per 24 timmars period under beräknings-
perioden. Samma tvist som i detta mål kan därför rimligen inte uppstå idag med 
någon annan organisation än Vårdförbundet, som ännu inte har träffat motsva-
rande överenskommelse i AB. 
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