




















































Tillägg
1984 A 39

1984 A 39 Lag och avtal om fackliga förtroendemän

Tillägg i förteckningen över vissa AD-domar om fackliga förtroendemän:

”1§ 1987:4 Innebörden av begreppet facklig verksamhet
1988:53 -//-

3§ 1985:65 Om avstängning från arbetet var hinder att fullgöra fackligt uppdrag

1988:58 Omplacering i syfte att hindra facklig verksamhet

4§ 1988:32 Skyldighet att erbjuda förtroendemän utbildning för att möjliggöra
omplacering och undvika uppsägning

5§ 1985:65 Skyldighet att varsla vid uppsägning av facklig förtroendeman

6§1987:4 Ledighet för deltagande i facklig grundutbildning
1988:53 Omfattningen av ledighet för visst utredningsarbete

7§ 1985:29 Ersättning för övertid som skulle ha fullgjorts om förtroendemannen
inte varit ledig för uppdraget

1988.53 Betald ledighet för visst utredningsarbete
1988:92 Betald ledighet för deltagande i kurser i budgetering m m

7§1986:40 Betald ledighet för facklig verksamhet under arbetskonflikt

9§ 1986:40 Tillämpningen av reglerna om tolkningsföreträde
1988.94 Brott mot reglerna om tolkningsföreträde

10§ 1986:40 Skadestånd för felaktig tillämpning av tolkningsföreträde
1988:53 -//-

11§ 1988:74 Preskription av skadeståndstalan”
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