
 

Arbetsskyldigheten enligt Allmänna bestämmelser 6 § 

Vård och omsorg står inför stora utmaningar när det gäller personalförsörjningen och det har lett till 

en hög grad av stress både på central och på lokal nivå. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR , 

hävdar att arbetsgivarna för det fall att bemanning inte kan lösas på frivillig väg, har rätt att genom 

vikariatsförordnanden beordra arbetstagare att utföra arbete som ligger helt utanför anställningen.  

AkademikerAlliansens uppfattning är att denna tolkning är felaktig. Arbetsskyldigheten så som den 

uttrycks under rubriken allmänna åligganden i 6§ ger arbetsgivaren stora möjligheter att till exempel 

arbetsleda arbetstagaren till andra arbetsuppgifter, att förlägga arbete på helt andra arbetstider 

samt att ingå i jour och beredskap. Arbetsgivaren kan dock inte ensidigt besluta om att ge 

arbetstagaren nya eller ändrade arbetsuppgifter som innebär så omfattande förändringar av 

arbetstagarens arbetsuppgifter att hen i realiteten får en annan anställning än tidigare. 

Lokala arbetsgivare verkar dock vilja ta det säkra före det osäkra och vill istället teckna lokala avtal 

som utvidgar arbetsskyldigheten samt begränsar arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL. 

AkademikerAlliansens rekommendation till förbunden är därför att inte underteckna lokala krisavtal 

som syftar till att medlemmarnas arbetsskyldighet utvidgas i samband med Corona-pandemin. 

AkademikerAlliansen anser att kompetensförsörjning är en oerhört akut fråga som ska lösas genom 

aktivt rekryteringsarbete eller i krislägessituation genom aktivering av Krislägesavtal. Alternativa 

lösningar ska därför i dagsläget ske i frivillighet från arbetstagarens sida. 

Krislägesavtalet kan aktiveras om samtliga kriterier för aktivering av avtalet uppfylls. För att 

Krislägesavtalets villkor ska gälla på lokal nivå måste lokala kollektivavtal tecknas. Det är därför viktigt 

att understryka att förbunden undertecknar lokala kollektivavtal för implementering av 

Krislägesavtalet. Läs mer på https://www.saco.se/lokala-

webbplatser/akademikeralliansen/aktuellt/krislagesavtal/. Avtalet hittar du här: 

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/akademikeralliansen/avtal1/ 

I det akuta läge som råder måste alla, såväl arbetsgivare som anställda och fackförbund vara beredda 

att bidra till smidiga och snabba lösningar. Men det gör vi inte genom att gå med på lokala avtal som 

riskerar att sätta våra befintliga avtal som AB och krislägesavtalet ur spel.  
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