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Sedan 2011 bygger vi på RosholmDell en 
affärsjuridisk advokatbyrå som levererar hög-
kvalitativ Användbar Juridik. Vi arbetar utifrån 
LEAN-principer för att fokusera på det som 
är användbart och värdeskapande för våra 
kunder. Vi strävar efter att göra våra kunder 
framgångsrika genom effektiva och använd-
bara lösningar som är anpassade för kunden, 
oavsett ärendets komplexitet. Det gör vi  
genom ett prestigelöst samarbete med kun-
den i fokus.

Mycket av vår rådgivning handlar om att göra 
det enkelt för våra kunder att implementera 
och följa nya eller uppdaterade regelverk. Med 
denna utgåva vill vi ge våra kunder en över-
siktlig sammanfattning av nya och uppdate-
rade regelverk samt berätta hur vi kan hjälpa 
våra kunder att implementera regelverken så 
effektivt som möjligt. Fokus är arbetsrättens 
område där nya regler i Lagen om anställ-
ningsskydd kommer att börja gälla under året 
och den nya ”Visselblåsarlagen” ifrån slutet av 
2021 där nya krav börjar gälla stegvis för olika 
verksamhetsutövare fram till slutet av 2023.

Vid frågor kring de nya reglerna i Lagen om 
anställningsskydd, kontakta gärna våra  
arbetsrättsspecialister Carolina Thoft och 
Shkurta Pepaj: carlolina.thoft@rdlaw.se eller 
shkurta.pepaj@rdlaw.se. Vid frågor om Vissel-
blåsarlagen kontakta gärna vår specialist Elsa 
Elmgren Stenkula: elsa.s.elmgren@rdlaw.se.

Sammanfattning
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En kort 
sammanfattning av 
nyheter kring LAS

1. Ändringar i LAS (”Nya LAS”)

Lag om anställningsskydd (”LAS”) kommer 
att ändras för första gången sedan dess infö-
rande 1982. Nya LAS börjar att tillämpas den 
1 oktober i år. Nedan lyfts de viktigaste nyhe-
terna i detta hänseende:

(i) Sakliga skäl krävs för uppsägning i stäl-
let för saklig grund, någon större föränd-
ring i sak görs dock inte.

(ii) Anställningen består inte längre vid tvist 
om uppsägningens giltighet.

(iii) Vid felaktig uppsägning/avsked blir det 
allmänna skadeståndet högre. Exakta 
nivåer är upp till domstolarna att avgöra. 

(iv) Vid arbetsbrist får alla arbetsgivare oav-
sett storlek undanta tre nyckelpersoner 
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från turordningsreglerna. Efter tre måna-
der får ytterligare tre personer undantas.

(v) Möjligheterna att sänka sysselsättnings-
graden (s.k. hyvling) ska ske enligt turord-
ningslista. Vid ”hyvling” har den anställde 
rätt till omställningstid motsvarande upp-
sägningstiden – dock högst tre månader. 

(vi) Ett anställningsavtal gäller som huvud-
regel på heltid. Parterna får avtala om 
deltid, men om inget särskilt avtalas är 
huvudregeln heltid. 

(vii) Allmän visstid ersätts med ”särskild viss-
tid” och övergår redan efter tolv måna-
ders (dvs. 30 dagar gånger 12, inte 365 
dagar) anställningstid under en femårs-
period till en fast anställning.

(viii) Om tre särskilda visstidsanställningar in-
gås under en månad får hela tiden mellan 
varje visstid räknas som anställningstid, 
dvs. om en särskild visstid ingås för en 
dag den 1 januari, en dag den 15 januari 
och en dag den 30 januari så blir hela an-
ställningstiden den månaden 30 dagar. 

(ix) Särskilda regler om återanställningsrätt 
och beräkning av anställningstid m.m. 
införs för särskild visstid.

2. Ändring i bemanningsregler – 
krav på erbjudande av fast anställ-
ning i vissa fall

Utöver de nya reglerna i Nya LAS har det 
även införts regler om att bemanningsperso-
nal i vissa fall ska erbjudas fast anställning 
av kundföretaget. Dessa nya regler finns inte 
i LAS, men innebär kortfattat att:

(i) Ingen ändring om vilka som anses vara 
uthyrda.

(ii) Arbetstagare som varit uthyrd i två år 
inom 36 månader hos samma kund ska 
erbjudas en fastanställning hos kund-

företaget. Uthyrd arbetstagare får en 
tillsvidareanställning direkt.

(iii) Det finns inga formkrav på erbjudandet.

(iv) Om den uthyrde arbetstagaren accepte-
rar erbjudandet så upphör anställningen 
hos bemanningsföretaget utan uppsäg-
ningstid eller uppsägning.

(v) Kundföretaget kan köpa sig fri med två må-
nadslöner motsvarande aktuell månadslön.

(vi) Avsteg får göras i kollektivavtal.

3. Nya regler om omställnings- och 
studiestöd

3.1. Vi får ett nytt statligt studiestöd, om-
ställningsstudiestödet, som kompletterar det 
allmänna studiestödssystemet. Syftet med 
stödet är att göra det möjligt för fler vuxna 
yrkesverksamma som är mitt i arbetslivet att 
ställa om genom att förbättra eller bredda 
sin kompetens genom studier och på så sätt 
stärka sin ställning på arbetsmarknaden, 
antingen genom att vidareutvecklas inom sitt 
område eller genom att byta spår helt. Stödet 
ska gälla för sådana utbildningar som kan 
antas stärka individens framtida ställning 
på arbetsmarknaden, i kombination med att 
det ska vara utbildningar som tillgodoser de 
behov som arbetsmarknaden har. Reglerna 
börjar tillämpas på studier som påbörjas efter 
den 31 december 2022.

3.2. Det införs även regler om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd för anställda 
hos arbetsgivare som inte är anslutna till något 
kollektivavtal och vars anställning upphör p.g.a. 
arbetsbrist eller sjukdom. Syftet med stödet 
är att stärka enskilda personers ställning på 
arbetsmarknaden. En statlig omställningsor-
ganisation, Kammarkollegiet, får ansvaret för 
hantering av stödet och för rådgivning m.m. 
Arbetsgivare med kollektivavtal kommer att få 
viss reduktion av de avgifter som man betalar 
till en omställningsorganisation.
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Visselblåsarlagen 1. Bakgrund till införandet av den 
nya Visselblåsarlagen

1.1.  I Sverige infördes 2021 ett EU-direktiv 
genom lag (2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om missförhållanden (”Vis-
selblåsarlagen”). Lagen trädde i kraft den 
17 december 2021. Vi har härigenom fått en 
mycket mer omfattande lagstiftning jämfört 
med tidigare lag om visselblåsning, som varit 
gällande sedan år 2017. Skälet bakom EU-di-
rektivet är att komma åt korruption, brott mot 
EU-lagstiftning (t.ex. konkurrensregler, skatte-
regler, konsumentskydd, offentlig upphandling, 
personuppgifter, miljöbrott m.m.) och bedräg-
erier med EU-medel. Syftet är också att stärka 
skyddet och underlätta samt uppmuntra till 
att anställda och andra slår larm om att miss-
förhållanden förkommer i verksamheten, s.k. 
visselblåsare. 
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1.2. En visselblåsare är en person som 
är verksam i ett företag och som avslöjar 
brottsliga eller oetiska förfaranden under 
verksamhetsutövarens kontroll till personer 
som kan vidta åtgärder. 

2. Vad innebär Visselblåsarlagen  
för er?

Nedan lyfter vi fram de väsentliga reglering-
arna och förändringarna.

(i) Senast den 17 juli 2022 ska alla offent-
liga arbetsgivare med 50 eller fler an-
ställda samt privata arbetsgivare som 
har 250 eller fler anställda ha inrättat 
en så kallad intern rapporteringskanal. 
För privata arbetsgivare med 50 – 249 
anställda gäller istället den 17 decem-
ber 2023. Lagen ställer omfattande krav 
på hur den interna kanalen ska utfor-
mas och vad den ska innehålla för att 
en visselblåsare på ett säkert sätt ska 
kunna rapportera om missförhållanden. 
Vissa myndigheter har även fått i upp-
drag att upprätta en så kallad extern 
rapporteringskanal, dit en visselblåsare 
ska kunna vända sig direkt utan att först 
ha rapporterat om missförhållanden 
internt.  

(ii) Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet 
och ska kontrollera att verksamhetsut-
övare lever upp till lagens krav generellt 
och kravet på intern rapporteringskanal 
specifikt. Verksamhetsutövare som inte 
följer reglerna riskerar föreläggande som 
kan förenas med vite.

(iii) När rapportering inkommit till verksam-
hetsutövaren ska en bekräftelse skickas 
till visselblåsaren inom sju dagar och 
återkoppling ske inom tre månader. 
Företag är skyldiga att utse ”oberoende 
och självständiga personer eller enheter” 
(antingen internt eller genom ett externt 
bolag) för att hantera kanalen och förfa-
randet.

(iv) Visselblåsarlagen är ingen rättighets-
lagstiftning utan ger visselblåsare ett 
skydd i form av skydd mot repressalier/
hindrade åtgärder och skydd i form av 
ansvarsfrihet. Verksamhetsutövare som 
bryter mot lagens skydd mot hindrande 
åtgärder och repressalier riskerar att bli 
skadeståndsskyldiga mot visselblåsaren.

(v) Visselblåsarlagens skydd gäller under 
förutsättning att den information vissel-
blåsaren rapporterar om 1) kan sägas 
ha ett allmänintresse eller innebär över-
trädelse av EU-rätt/svensk rätt, 2) att 
visselblåsaren har ”skälig anledning att 
anta” att uppgiften var sann samt 3) att 
visselblåsaren använder någon av de tre 
kanaler som lagen anger, dvs att rappor-
tera via intern kanal, extern kanal eller 
under vissa omständigheter offentliggö-
ra informationen direkt genom att lämna 
information till massmedia. 

(vi) Personkretsen för de som kan vissel-
blåsa i en verksamhet och som om-
fattas av lagens skydd är bred och 
omfattar inte bara anställda utan även 
andra som är verksamma i företaget  
såsom: arbetssökande, volontärarbeta-
re, praktikanter, inhyrda arbetstagare, 
arbetstagare som står under entrepre-
nörers/underentreprenörers eller leve-
rantörers kontroll och ledning, konsulter 
(egenföretagare) som söker eller utför 
uppdrag, aktieägare som är fysis-
ka personer (icke passiv aktieägare), 
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
VD, vice VD, särskilda firmatecknare 
och högre chefer som finns direkt under 
styrelsen. Kretsen som kan visselblåsa 
är utvidgad jämfört med den gamla 
lagen.

(vii) I personkretsen ingår inte rapportering 
som någon har fått del av i egenskap av 
kund, klient, politiker, patient eller elev. 
Dessa åtnjuter inte lagens skydd om de 
skulle rapportera missförhållanden.
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(viii) Företag har fått en dokumentationsskyl-
dighet avseende den interna kanalen. 
Hela kanalens utformning ska beskri-
vas, dvs. vilka rapporteringskanaler 
som finns, hur rapporter tas emot, hur 
bekräftelse på mottagande lämnas, hur 
rapporterna dokumenteras, hur de rap-
porterade förhållandena utreds samt hur 
den rapporterande personen får åter-
koppling.

(ix) Företag har fått en informationsskyl-
dighet och ska informera, på ett lätt-
begripligt och lättillgängligt sätt, alla 
som kan visselblåsa om hur man kan 
rapportera internt och externt samt 
informera om yttrandefrihet och med-
delarfrihet.

(x) Lagen ställer också krav på hur per-
sonuppgifter ska hanteras vid rappor-
tering i t.ex. interna rapporteringska-
naler och om hur dokumentationens 
bevarande och gallring av uppgifter 
ska gå till. Även tystnadsplikt regleras 
för privat verksamhet och för offentlig 
verksamhet har det införts särskilda 
regler i offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400).

3. Vi hjälper er implementera 
Visselblåsarlagens krav

Vi vill förenkla för våra kunder att på ett enkelt 
sätt göra en komplex och omfattande lagstift-
ning hanterbar och förståelig. Vi vill att våra 
kunder ska kunna följa lagens krav och möj-
liggöra visselblåsning men samtidigt kunna 
fortsätta lägga fokus på kärnverksamheten. Vi 
på RosholmDell Advokatbyrå tillhandahåller 
därför en intern rapporteringskanal för våra 
kunder som uppfyller Visselblåsarlagens krav. 
Kanalen är framtagen som en webbaserad 
mottagningsfunktion som enkelt kan publicer-
as på ett intranät eller en hemsida.

Med funktionen kan vi hjälpa våra kunder med 
allt ifrån att ta emot visselblåsningar, ha kon-
takt med visselblåsaren, följa upp och lämna 
återkoppling till visselblåsaren, utreda inkom-
na visselblåsarärenden. Vidare kan vi även 
utbilda ledning och anställda i lagens krav och 
processer som behöver finnas på plats för att 
följa lagens krav, upprätta visselblåsarpolicy, 
upprätta eller se över befintlig integritetspolicy 
för information om behandling av personupp-
gifter och upprätta sekretessåtaganden för de 
som ska vara ansvariga för att hantera vissel-
blåsarärenden internt.
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Kontakt
+46 470 78 88 55

Växjö
Kungsgatan 12, SE-352 33

Helsingborg
Stortorget 11, SE-252 20

Kalmar
Fiskaregatan 44 A, SE-392 31

Malmö
Nordenskiöldsgatan 24, SE-211 19

Stockholm
Besöksadress Karlavägen 57


