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Huvudfrågorna

När föreligger det en verksamhetsövergång?
Vad betyder det för anställningsavtalen?
Vad sker med eventuellt befintliga kollektivavtal?
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Regelverket

Direktiv 2001/23/EG (77/183/EEG och 98/50/EG)
Lagändring (implementering) den 1 januari 1995
EU-domstolens praxis (ca 70 avgöranden)
EFTA-domstolens praxis (7 avgöranden)

AD:s praxis (ca 50 avgöranden)
Förarbeten
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Syftet med reglerna enligt direktivet

Skydda arbetstagarnas rättigheter vid (vissa fall av) byte av arbetsgivare
Skydda arbetstagarnas fortsatta anställning hos den nye arbetsgivaren (men rätt att motsätta sig övergång)
Skydda arbetstagarens anställningsvillkor efter övergången
Förhindra uppsägningar som en följd av övergången
”Det är nödvändigt att utarbeta bestämmelser till skydd för arbetstagarna vid byte av arbetsgivare, särskilt för att
säkerställa att deras rättigheter skyddas” (ingressen, skäl 3)
Men/och: ”skälig avvägning mellan arbetstagarnas intressen och förvärvarens intressen”, jfr TMD Friction,
C-674/18, avsnitt 50, och art.16 GRS
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Vad är «övergång»?

artikel 1.1: övergång av hel eller del av verksamhet till annan arbetsgivare (direktiv 2001/23)
a)

Detta direktiv skall tillämpas vid överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av ett företag eller en
verksamhet till en annan arbetsgivare genom lagenlig överlåtelse eller fusion.

krav på tre kriterier för överång
b)

…skall med överlåtelse enligt detta direktiv förstås överlåtelse av en ekonomisk enhet, som behåller sin
identitet och varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk
verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet.
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Trekriteriemetoden

Lagenlig överlåtelse av en ekonomisk enhet som behåller sin identitet, artikel 1.1
Tre kumulativa villkor
 övergångskriteriet
 enhetskriteriet
 identitetskriteriet

Inget om faktum i anställningsskyddslagen annat än krav på arbetsgivarbyte, jfr AD 2016 nr 59
(direkt koppling till direktivet); i stället mer om verkningarna av övergången.
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Övergångskriteriet

”överlåtelse…genom lagenlig överlåtelse”
Arbetsgivarbyte (”annen arbeidsgiver”, ”anden indehaver”, ”annan arbetsgivare”, ”another employer”, ”anderen
Inhaber”, ”autre employeur”)

Rättsligt samband = avtalsmässighet
o övergång i trepartskonstellationer
o efter anbudsförfarande
o insourcing, outsourcing
o inom koncern
o etc.
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Enhetskriteriet

Hel eller del av verksamhet
Ekonomisk verksamhet som syfte
Verksamhet, självständig ekonomisk enhet, men ej endast arbetsuppgifter
Betydelsen av art av verksamhet (insatsfaktor arbetskraft eller (im)materiella tillgångar), viktning av faktorerna, jfr
Grafe & Pohle, avsnitt 36–40
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Identitetskriteriet

Identitetskriteriet är ”det avgörande kriteriet”, Grafe & Pohle, avsnitt 23
Verksamhetens bibehållna identitet, dvs, samma eller liknande art av aktivitet före och efter övergången
Krav på




aktivitet (”going concern”)
fortsättning
likhet

Helhetsbedömning (Spijkersfaktorerna), Grafe & Pohle, avsnitt 24
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Övergångens rättsverkningar

Automatisk övergång av anställningen, men: arbetstagaren har reservationsrätt (rätt att motsätta sig”)
Betänketid (ingen frist i lag, men minst två veckor?)
Uppsägningsförbud och skydd mot villkorsförsämring
Övergång av anställningsvillkoren, och: solidariskt ansvar.

Övergång av (villkoren i) kollektivavtal.
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Partsväxlingen

Övergång av anställningarna och villkoren
 automatiskt (utan krav på särskilda rättshandlingar)
 0bligatoriskt (men arbetstagare har rätt att motsätta sig övergång)
 omedelbart (samtidigt som verksamhetsövergången)
Endast anställd vid tidpunkten för övergången
Inget formkrav, jfr 6 c § LAS (betydelsen av 3 st)
Och: solidariskt ansvar
Företrädesrätt

Johann Mulder, 6 november 2020

13

Skydd för villkoren i enskilt anställningsavtal

Individuellt avtalade villkor, artikel 3.1, 6 b § LAS
Kollektivt avtalade villkor, artikel 3.3, 28 § MBL
Vilka villkor? Tolkning och utfyllning av det enskilda anställningsavtalet (juridisk metod, rättskällelära m.m.)
Obs! betydelsen av kollektivavtalets dubbla konstruktion och normerande verkan; betydelsen av efterverkan
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Skydd för kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor

Artikel 3.3: övergång av kollektivavtal(svillkor)
Medlemsstaterna får begränsa den period under vilken de skall vara bundna av ett sådant avtal, med det
förbehållet att den inte får vara kortare än ett år
28 § MBL: huvudregeln är att avtalet gäller i tillämpliga delar för förvärvaren
Men: är förvärvaren bunden gäller villkoren högst ett år
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Undantag
Undantag för
o ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner, artikel 3.4, 6 b §3 st LAS
o enskilda anställningsvillkor som står i strid med förvärvarens kollektivavtal, jfr 27 § MBL
o ensidigt reglerade villkor
o ej tillämpbara villkor
Insolvensförfarande i syfte att likvidera överlåtarens tillgångar inletts, art. 5, 6 b §2 st
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Kollektivavtal och kollektivavtalsbundenhet

Fortsatt giltighet av kollektivavtal krävde lagstiftning (MBL 1976)
Från ”Kollektivavtalet häftar icke vid företaget som sådant”
till ”Kollektivavtalet häftar så att säga vid arbetsplatsen”
Understödja förhandlingsskyldigheten
Undantag för ”omöjlighet”

Betydelsen av kollektivavtalsnivå
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Fyra typsituationer

1.

Överlåtare men inte förvärvare är bunden av kollektivavtal

2.

Både överlåtare och förvärvare är bunden av kollektivavtal
a) om samma kollektivavtal: kollektivavtalet löper vidare
b) om olika tillämpbara kollektivavtal: ettårsregeln; alternativt inrangeringsavtal

3.

Förvärvare men inte överlåtare är bunden av kollektivavtal – kollektivavtalets utfyllande och normativa
verkan; frågan om ev. efterverkan

4.

Varken överlåtare eller förvärvare är bunden av kollektivavtal – anställningsavtalen
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Konsekvenser av övergången:
uppsägningsförbud och försämringsskydd
artikel 4.1: uppsägningsförbudet
En överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av ett företag eller en verksamhet skall inte i sig utgöra
skäl för uppsägning från överlåtarens eller förvärvarens sida. Denna bestämmelse skall dock inte hindra
uppsägningar som görs av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, och som innefattar förändringar i
arbetsstyrkan.
artikel 4.2: försämringsskyddet
Om anställningsavtalet eller anställningsförhållandet upphör därför att överlåtelsen medför en väsentlig förändring
av arbetsvillkoren som är till nackdel för arbetstagaren, skall arbetsgivaren anses ansvarig för att anställningsavtalet
eller anställningsförhållandet upphörde.
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Grafe och Pohle
C-298/18
2017–2027

2008–2017
Reiner Grafe

Jürgen Pohle
övergång?

Nytt upphandlingsförfarande inleddes hösten 2016.

SBN lämnade inget anbud. KVG upphandlades för den nya perioden och bildade det helägda dotterbolaget OSL.
SBN sade upp personalen
OSL anställde merparten av SBN:s chaufförer, däribland Grafe, utan beaktande av senioritet, men inte Pohle. Båda
bestred uppsägningen.

Johann Mulder, 6 november 2020

20

ISS Facility Services
C-344/18

2013–
85 %

Sonia Govaerts:
sept. 2004 (1992)
”branch manager” 2013

2013–
15 %

–2013

övergång?

Gent upphandlade för en treårsperiod städning och underhåll av tre kategorier av byggnader.

Två av kategorierna tilldelades Atalian, en tilldelades Cleaning Masters.
ISS ansåg att Sonia Govaerts anställning gått över på Atalian, men det gjorde in Atalian.
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Tolkningsfrågorna

Grafe og Pohle (19):
1. Ska en övergång av driften av busslinjer efter en upphandling anses utgöra en verksamhetsövergång?
2. Berättigar antagandet att bussarna inte längre är av väsentlig betydelse för verksamhetens värde att
övertagandet av merparten av personalen utgör en verksamhetsövergång – med avvikelse från domen i
Liikenne?
ISS Facility Services (22):
1. Övergår arbetstagarens anställning vid en verksamhetsövergång till flera förvärvare
i) till var och en av förvärvarna på pro-rata-basis, eller
ii) endast till den förvärvare som arbetstagaren huvudsakligen ska arbeta hos?
2. Om det inte går att slå fast omfattningen av det utförda arbetet i var och en av de delar av företaget som
överförs, ska då inte anställningen går över?
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Mer om Reiner Grafe

och Jürgen Pohle

Både Reiner Grafe och Jürgen Pohle sades upp av överlåtaren SBN. Båda bestred uppsägningen.
Grafe hävdade att OSL skulle beakta hans anställningstid hos SBN. Grafe och SBN anser att anställningen förts
över till OSL till följd av en verksamhetsövergång enligt överlåtelsedirektivet.
Pohle anställdes inte av OSL. Pohle begärde i andra hand ersättning. SBN hävdade att anställningen hade
övertagits av OSL.
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Vilken betydelse har Liikenne?

OSL: eftersom inga bussar övertogs kan det inte vara en verksamhetsövergång i direktivets mening, jfr Liikenne,
C-172/99.
SBN: pga. tekniska och miljömässiga normer var OSL förhindrat att överta bussarna.
Arbeitsgericht Cottbus undrar om lösningen i Liikenne är tillämplig i detta fall.
Liikenne: överlåtelsedirektivet kan vara tillämpligt på en offentlig upphandling (25) men har inte för verksamheten
viktiga materiella tillgångar övergått är inte identiteten bevarad (42).
Jfr Grafe och Pohle (29, 39, 42 f.).
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Liikenne om övergång av bussverksamhet
Busstrafik kan emellertid inte anses som en verksamhet som i huvudsak baserar sig på arbetskraft, eftersom den
förutsätter omfattande materiel och anläggningar (se, för ett motsvarande synsätt vad gäller grävning av
gruvtunnlar, domen i det ovannämnda målet Allen m.fl., punkt 30). Den omständigheten att några materiella
tillgångar som användes för driften av den ifrågavarande linjetrafiken med buss inte har övergått från den tidigare till
den nye innehavaren av kontraktet utgör följaktligen en omständighet som bör tas i beaktande. (39)
Inom en sådan sektor som kollektivtrafik med buss, där materiella tillgångar utgör en viktig del i utövandet av
verksamheten, måste den omständigheten att sådana tillgångar, vilka är absolut nödvändiga för att enheten skall
kunna fungera väl, inte i betydande utsträckning har övergått från den tidigare till den nya innehavaren av kontraktet
leda till att denna enhet inte anses ha bevarat sin identitet. (42)
Av detta följer att direktiv 77/187, i en sådan situation som är föremål för tvisten vid den nationella domstolen, inte
är tillämpligt när betydande materiella tillgångar inte har övergått från den tidigare till den nya innehavaren av
kontraktet. (43)
Jfr Grafe och Pohle (29).
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Några utgångspunkter för domstolens ställningstaganden i Grafe & Pohle
Begreppet enhet avser följaktligen en sådan organisation av personer och medel som kan bedriva en ekonomisk
verksamhet genom vilken ett särskilt syfte eftersträvas. (22)
”det avgörande kriteriet för att fastställa att fråga är om en överlåtelse är huruvida den aktuella enheten behåller sin
identitet, vilket är fallet i synnerhet när driften faktiskt fortsätter eller återupptas” (23)
”måste hänsyn tas till samtliga omständigheter som kännetecknar den aktuella transaktionen”, dvs.
helhetsbedömning av omständigheterna för att avgöra om identitetsvillkoret är uppfyllt (24)
”betydelse som ska tillmätas de olika kriterierna kommer således med nödvändighet att variera med hänsyn till den
verksamhet som bedrivs eller de produktions- eller driftsmetoder som används i det aktuella företaget”; ”identiet
följer av en rad faktorer” (25; 26)
”frågan huruvida en transaktion ska kvalificeras som en överlåtelse förutsätter kännedom om vissa
sakomständigheter” (27)
Ergo: övergång av de för verksamheten nödvändiga resurserna
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Grafe & Pohle om Liikenne

EU-domstolen avvisar inte slutsatserna i Liikenne, men (ikke-)övertagandet av bussarna kan inte vara den enda
avgörande faktorn vid bedömningen. (30)
I stället ska de omständigheter som utmärker det aktuella målet beaktas. (31)
Bussarna hos SNB nådde inte upp till tekniska och miljömässiga standarder som uppställdes av myndigheterna.
Det är inte rimligt att kräva övertagande av oanvändbar busspark. (32)

Beslutet att inte överta bussarna m.m. berodde på myndigheternas föreskrifter, dvs. ”yttre omständigheter”, till
skillnad från Liikenne. (33)
De aktuelle föreskrifterna skulle medföra att SNB hade varit tvunget att byta ut bussarna m.m. (34)

Att under dessa omständigheter inte överta bussarna m.m. utesluter därför inte direktivets tillämpning. (35)
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Domstolens slutsatser i Grafe & Pohle

Samma tjänst. (37)
Tillgången på erfarna bussförare i en landsbygdsregion var avgörande. (38)
Ett kollektiv av arbetstagare kan utgöra en ekonomisk enhet, som kan behålla sin identitet. (39)
Att bussar m.m. inte övertogs utgör inte nödvändigtvis hinder för att verksamheten bevarat sin identitet, även om
dessa verksamhetstillgångar i sig krävs för utförandet av verksamheten. Dessutom noteras att personalen har ”
tilldelats identiska eller liknande uppgifter, och besitter särskilda kvalifikationer och färdigheter som är absolut
nödvändiga för att den aktuella ekonomiska verksamheten ska kunna fortgå utan avbrott”. (40)
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ISS Facility Service

och Sonia Govaerts

ISS Facility Services hävdade att Sonia Govaerts anställningsavtal automatiskt skulle övergå på Atalian.
Atalian och Govaerts höll inte med: det hade enligt dem inte skett någon verksamhetsövergång.
Den nationella domstolen beslutade att det skett en verksamhetsövergång, men ställde frågan till EU-domstolen
vilka konsekvenser den skulle få för anställningsavtalet.
Två alternativ: efter en huvudförvärvarprincip eller efter en proportionalitetsförvärvarprincip. (Eller medför en
övergång till flera arbetsgivare att ingen övergång skett?)
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Några utgångspunkter för domstolens ställningstaganden i
ISS Facility Services
Direktivet behandlar inte övergång till flera förvärvare. (24)
Arbetstagarnas rättigheter vid arbetsgivarbyte ska skyddas, utan att bortse från förvärvarens intressen, men att
utesluta övergång är i strid med direktivet. (25 f. och 28)
Direktivet stödjer ingen förbättring av villkoren. (25)
När det skett en övergång ”saknar det betydelse…huruvida enheten har övergått på…flera förvärvare”. (27)

Johann Mulder, 6 november 2020

30

Huvudförvärvarprincip eller proportionalitetsförvärvarprincip

Alltså: huvudförvärvarprincip eller proportionalitetsförvärvarprincip. (29)

Om huvudförvärvarprincipen: det skulle medföra att direktivet ”tolkades utan att det togs hänsyn till förvärvarens
interssen”. (31, jfr 26)
Om proportionalitetsförvärvarprincipen: en övergång i proportion till omfattningen av arbetet (”för det i princip möjligt
att säkerställa en rättvis avvägning mellan skyddet för arbetstagarnas intressen och skyddet för förvärvarnas
intressen”. (34)
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Från heltid till deltid är ok

Inget principiellt hinder mot att anställningsformen ändras från heltid till deltid.
Hur anställningen ska delas upp är en fråga för den nationella domstolen. (32)
Nationella regler får inte sätta hinder för en omvandling till deltid blir möjlig. (33)
Arbetsgivaren ansvarar emellertid för väsentliga förändringar av anställningsvillkoren till nackdel för arbetstagaren
enligt artikel 4.2. (36)
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Slutsatser i ISS Facility Services: proportionalitetsförvärvarprincip

Proportionalitetsförvärvarprincip säkerställer en rättvis avvägning. (34)
En övergång enligt huvudförvärvarprincip skulle medföra att arbetstagarens rättigheter förbättras efter
verksamhetsövergången; detta finns det inte stöd för i direktivet. (34)
Är det inte möjligt att göra en uppdelning av anställningen, eller skulle uppdelningen medföra en villkorsförsämring,
kan anställningen komma att anses att ha upphört, även om initiativet är arbetstagarens. (37)
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Delvisa slutsatser av Grafe & Pohle och ISS Facility Services…

Urholkar arbete på upphandling tillsvidareanställning som huvudregel?
Varför inte ETO-skäl?
Vad om uppsägning inför upphörande av anbudskontraktet? Jfr AD 2014 nr 1.
Omprövning av styrkeförhållandet (balansering), ”Alemo-Herron-förbannelsen” (jfr TMD Friction, avsnitt 50)

Ständigt nya problemställningar – direktivet är tvisteskapande: närmare 80 domar i EU-domstolen!
Bristande förutsebarhet – en rättssäkerhetsfråga?
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