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2020/06 

Till förbundets avdelningar 

Inställda verksamheter kopplat till begräsning av virussmitta 

Med anledning av att fler i samhället blir smittade av coronaviruset (Covid- 19) har regeringen 
vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen i samhället, borttagning av 
karensavdraget första dagen man är sjuk, korttidsarbete med statligt stöd, förbud mot 
sammankomster med mer än 500 deltagare är några. 

Era respektive arbetsgivare har i sin tur mängder av olika restriktioner/rekommendationer som inte 
alltid överensstämmer med våra. På Pappers förbundskontor får vi dagligen samtal från oroliga 
medlemmar och förtroendevalda, är det säker att åka på utbildning, kan jag åka bil i ställer för 
flyg/tåg kan vi flytta utbildningar till annan ort, etc.  

Förtroendevalda är en grupp som normal är ifrågasatt av våra arbetsgivare, så även nu. 
Arbetsgivarna vill hitta nya sätt att begränsa oss och kopplar det till olika lokala förhållningsregler 
gällande smittspridning. Att våra arbetsgivare tycker, förbjuder, eller begränsar oss i vårt uppdrag är 
inte ok.  
Arbetsgivaren kan inte hindra er att åka till ex. Stockholm, det är endast myndighet eller riksdag som 
kan begränsa er i den rätten. 

Lokal facklig verksamhet kan även den komma att bli berörd, med det är samma sak där, 
arbetsgivaren kan inte begränsa er i ert uppdrag.  
Håll era möten som vanligt, kan man umgås på dagen kan man umgås på kvällen.  
Verksamhet som inte måste ske ex. medlemsutbildningar kan man kanske ställa i och genomföra vid 
ett senare tillfälle. Man kan om man vill dra ner den fackliga aktiviteten till en miniminivå om man är 
orolig/tveksam. Utför endast verksamhet som stadgats, ha era årsmöten i icke offentliga lokaler, ät 
en gemensam middag i restauranger med få gäster etc. 

Se bilaga från: LO-TCO Rättsskydd. Finns längre ner i mailet.

Möjligheten att bedriva vår verksamhet strukturerat blir i praktiken omöjlig då förutsättningarna 
nästan dagligen förändras. 
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Pappers som förbund kan naturligtvis aldrig garantera att man inte blir smittad om man deltar på 
våra utbildningar och möten 
 
Som en beklaglig följd av detta har Förbundsstyrelsen beslutat att under perioden  
2020-03-13 till 2020- 06-31 ställa in all verksamhet som innebär att man ska ha fysiska möten. Detta 
gäller alla möten som arrangeras av Förbundet.    
 
Det innebär att alla våra utbildningar samt distriktsmöten, POSK, arbetsmiljökommitté, lönenämnd, 
förbundsårsmöte, KBK, etc.  
 
Avbokningar till möten och utbildningar som du är anmäld till kommer administreras av oss. 
Resor ni själva har bokat bokar ni av direkt med, boka@rextravel.se  
Eller på telefonnummer 08-652 00 00 
 
I det fall du som enskild person blir ekonomiskt drabbad av inställda utbildningar kommer förbundet 
att ersätta dig, det kan ex.  handla om beviljade ledigheter som ej återtas av arbetsgivaren.  
 
Har ni frågor gällande våra utbildningar kontakta  pauline.hylander@pappers.se  
Frågor gällande övriga möten  anna.nilsson@pappers.se  
 
Skulle ni vara anmälda till utbildningar och evenemang som inte arrangeras av Pappers får vi hänvisa 
er till den specifika arrangören, det kan vara ex. LO eller ABF. Varje organisation gör sin bedömning 
och i slutändan är det deltagaren som måste känna trygghet i att delta. 
 
Målsättningen är att vi fysiskt ska träffas så lite som möjligt, om det ändå av något skäl måste ske ska 
det ske i små grupper och godkännas av VU, ett annat alternativ är att vi använder ex. Teams i större 
utsträckning än i dag, det är upptill respektive arbetsgrupp/kommitté att finna ett arbetssätt som kan 
fungera. 
Som ni även vet pågår det en avtalsrörelse och det i sig är en särskild utmaning men vi har en 
handlingsplan för att hantera även detta. 
 
Hur vi gör med Förbundsårsmötet får vi återkomma till, dock kan vi redan nu säja att det inte 
kommer att bli ett fysiskt möte. 
 
I övrig kan vi inte göra annat än att beklaga den olägenhet som uppstått och hänvisa vi till det 
tidigare utskickade cirkuläret 2020/05 
 
Tvätta händerna och ta hand om er! 
 
 
Kontakta Mikael Lilja om du har frågor eller funderingar.  
mikael.lilja@pappers.se 
072-701 20 45 
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2020-03-12

Fråga om rätt till fackligt arbete och Coronaviruset

Enligt uppgift har fackliga förtroendemän som ingår i fackliga organisationers 
förhandlingsdelegationer med hänvisning till Coronavirusets spridning av sina 
arbetsgivare förvägrats att åka till Stockholm för att delta i riksavtalsförhandlingama. 
Fråga har uppkommit om vad som juridiskt gäller i denna situation.

Arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt begränsas av lagar och avtal. När det gäller fackliga 
förtroendemän regleras deras rättigheter i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans 
ställning på arbetsplatsen (FML). Den lagen innehåller inskränkningar i 
arbetsledningsrätten. Således får enligt 3 § FML en arbetsgivare inte hindra en facklig 
förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag. Enligt 6 § har facklig förtroendeman rätt till den 
ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Rätt till lön föreligger dock endast om det 
fackliga arbetet avser den egna arbetsplatsen.

Vid tvist om tillämpningen på en facklig förtroendeman av bl a paragraferna 3 och 6 
gäller enligt 9 § FML den lokala arbetstagarorganisationens mening om lagens rätta 
innebörd till dess tvisten slutligt har prövats. Arbetsgivaren kan dock vägra ledigheten om 
den äventyrar säkerheten på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller därmed 
jämförliga intressen. Den regeln ska enligt förarbetena, prop 1974:88, s. 225, tolkas snävt 
och tar sikte på akuta fall där en ersättare för den fackliga förtroendemannen inte kan 
anskaffas.

Att förvägra en facklig förtroendeman ledighet för att delta i riksavtalsförhandlingama 
utgör ett tydligt hinder i den fackliga verksamheten. Rätt till ledighet för sådan 
verksamhet föreligger normalt sett alltid.

Fråga uppkommer då om risken för spridning av Coronaviruset innebär att sådan rätt inte 
föreligger? Svaret på den frågan är nej och den lokala fackliga organisationen kan lägga
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tolkningsföreträde i den frågan. Smittan har visserligen klassats som allmänfarlig och 
samhällsfarlig enligt smittskyddslagen men det är myndigheterna, smittskyddsläkare eller 
Folkhälsomyndigheten, som kan fatta beslut om vilka åtgärder som är lämpliga och 
nödvändiga för att motverka smitta. Det finns f n inga beslut av myndighet att alla ska 
sluta åka till Stockholm eller sluta delta i mindre sammankomster såsom en 
förhandlingsdelegation. Endast sammankomster med mer än 500 deltagare berörs f n. Det 
är inte upp till varje arbetsgivare att själv bestämma vilka inskränkningar i 
förtroendemannens rättigheter som är lämpliga. Någon grund för en arbetsgivare att 
förvägra en facklig förtroendeman sina normala fackliga rättigheter enligt FML finns 
därför inte.

Den arbetsgivare som förbjuder deltagande i en förhandlingsdelegation gör sig skyldig till 
brott mot FML och är skadeståndsskyldig både gentemot aktuell facklig förtroendeman 
och dennes fackliga organisation. Sådan skadeståndsskyldighet kan avse både ekonomisk 
skada av att riksavtalsförhandlingama i praktiken inte går att genomföra och allmänt 
skadestånd.

Stockholm som ovan

Dan Holke

chefsjurist
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