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Förmannen

• Representerar/ företräder arbetsgivaren

(= kommunen, samkommunen) , tillgodoser

arbetsgivarens intressen (AAL 1:9 §)

• Verksamhetsbetingat, ekonomisk ansvar

• Produktivitet

• Hållbar kostnadsutveckling, 

budgetskärpa

• Juridiskt ansvar

• strafflagen

• Skadeståndsrättsligt ansvar

• Administrativt ansvar

• informationsplikt, god förvaltning
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”Grund”rättigheter och skyldigheter – enligt
lagstiftning

• Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

• Rätt att anställa och avskeda

• Rätten att leda och övervaka arbetet

• Diskrimineringsförbud

• Arbetarskydd

• Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

• Rätten till lön

• Lojalitetsplikt

• Skydd i arbetet

• Förbud mot konkurrerande verksamhet

• Näringsfrihet

• Förbud att yppa affärs- och yrkeshemligheter
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Rätten att leda och övervaka arbetet

• Direktionsrätten innebär bla:

• Uppgiftens värdering (lön)

• Arbetstidssystemet

• Var, när, hur arbetet utförs

• Uppgörande av skiftsförteckningar

• Beviljande av semester, sjukledigheter

• Arbetsgivaren har tolkningsföreträde

• Att inte utföra arbete efter direktion kan sanktioneras

• Arbetstagaren kan vid behov använda sina rättskyddsmekanismer bla. 

Förtroendeman/ förbundet, arbetsskyddsfullmäktige mm.
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Yttrandefriheten och arbetstagarens
skyldigheter (lojalitetsplikt)

• Yttrandefriheten är garanterad i grundlagen

• vs lojalitet:

• Tjänsteinnehavaren skall i sin uppgift handla opartiskt och uppträda så

som hans eller hennes ställning och uppgift förutsätter (TjinnehL

17.2§)

• Arbetstagaren skall i sin verksamhet undvika allt som står i strid med

vad som skäligen kan krävas av en arbetstagare i den ställningen

(AAL 3:1)



Diskrimineringsförbud (AAL 2:2)

• Arbetsgivaren får inte utan godtagbart skäl särbehandla arbetstagare
pga. ålder, hälsotillstånd, funktionshinder, språk,  relgion, åsikt…

• Bestämmelserna i jämlikhetslagen (kön), lagen om lika behandling

• I viss tids och deltidsanställningar får ej enbast pga anställningens
längd tillämpas ofördelaktigare bestämmelser än i andra
anställningsförhållanden om inte det är motiverat av objektiva skäl

• Lika lön för lika arbete

• Utdelandet av tillägg tex. för prestation

• Arbetsskiften

• Beviljandet av semestrar, andra frånvaron

• Arbetsgivaren skall bemöta arbetstagarna opartiskt
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Vem besluter om vad i personalärenden

• Arbetsgivarens förvaltningsstadga och delegering som baserar
sig på stadgan

• I stora arbetsenheter är makten delegerad till hundratals förman

• Arbetsgivarens policy och linjedragning

• Rekrytering

• Arbetsvärdering, värdering av personlig arbetsinsats, lönetillägg

• Utdelning av semester och ledigheter

• Skolning av personalen

• Arbetsuppgifter: arbetsskiften, arbetsrotering, mer-/övertid, vikarier

• HR:s roll:

• Anvisningar, koordineering, kollektivavtalsenligthet, lokala avtal, tvister
mm. 
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Vad för förmåner / skydd har en arbetstagare
rätt till enl. kollektivavtal och lagstiftning?

• Att arbeta sin regelbundna arbetstid och få lön sin ordinarie lön för det

• Vilopauser inom arbetsdagen (matpaus, kaffepaus)

• En grundprincip om 5-dagars vecka

• Rätten till semester (eller ersättning), semesterpenning, 

• Rätt till sjukledigheter med lön, familjeledigheter, studieledighet

• Övriga ledigheter enligt arbetsgivarens principer (tex. 

alterneringsledighet)

• Rätt till (rese)ersättningar vid vissa situationer

• Arbetshälsovård

• Arbetsskydd (utrustning, skyddskläder, omklädesrum…)

• Medbestämmanderätt via sina representanter (förtroendemän m.fl)

• Rätten att tacka nej tex. till övertidsarbete eller beredskap
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Förmannens grunduppgift?

• Planera och organisera arbetet effektivt och

ändamålsenligt

• Jämlikhet, likaställdhet, objektivitet

• Motivering av personalen



…realisera detta i situationen där du skall
spara 3 % av driftskostnaderna….

• Politikernas beslut

• Arbetgivarens linjedragning

• Den anställdes egna moralvärderingar

• Klintens, allmänhetens oro /förväntningar

• Pressens intresse


