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Arbetsdomstolens dom 2002 nr 92 angående frågan om
tidsbegränsad anställning som vikarierande obehörig
lärare enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen övergått till en tillsvidareanställning
Arbetsdomstolen (AD) har i dom 2002 nr 92 mellan Gotlands kommun och
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) prövat om en tidsbegränsad anställning som lärare hos kommunen till följd av bestämmelsen i 5 §
andra stycket anställningsskyddslagen (LAS) har övergått till en tillsvidareanställning trots 2 kap. 4 och 5 §§ skollagen, som föreskriver att den som inte
är behörig får anställas som lärare för högst ett år i sänder.
Bakgrund
Lena H. hade mellan den 4 oktober 1995 och den 8 juni 2000 elva tidsbegränsade anställningar hos Gotlands kommun, i huvudsak som grundskollärare
på Lännaskolan i Slite.
Enligt SKTF hade Lena H. varit anställd som vikarie mer än tre år under en
femårsperiod varför hon enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket LAS var
berättigad till en tillsvidareanställning hos kommunen.
Kommunen ansåg att bestämmelserna i 2 kap. 4 och 5 §§ skollagen inte medgav att Lena H:s anställning konverterades till en tillsvidareanställning och
att hon under alla förhållanden inte innehaft vikariatsanställningar i den omfattning som krävs enligt 5 § andra stycket LAS.
SKTF väckte talan vid AD och yrkade att Lena H:s anställning övergått till en
tillsvidareanställning. Vidare yrkade SKTF på allmänt skadestånd.
Gotlands kommun bestred käromålet.
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SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Arbetsdomstolen
Lärarbefattningen
AD fann att om en övergång enligt 5 § andra stycket LAS av Lena H:s anställning till en tillsvidareanställning skulle äga rum så skulle det ske till en
lärarbefattning och inte, som SKTF hävdade, till en obestämd tillsvidareanställning som inte skulle avse något visst arbete eller i övrigt ha något bestämt innehåll.
Skollagen
Enligt AD kan det inte komma i fråga att bortse från skollagens bestämmelser
om anställning av lärare när en situation enligt 5 § andra stycket LAS uppkommer för en vikarierande lärare. En obehörig lärare kan inte med stöd av
bestämmelsen i 5 § andra stycket LAS grunda någon rätt att få sin tidsbegränsade vikariatsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning.
SKTF talan avslogs.
Kommentar
Det är anställningstid som vikarie som räknas för att en arbetstagare skall kvalificera sig för att anställningen övergår till en tillsvidareanställning enligt
tre/femårsregeln i 5 § andra stycket LAS. Som vikariat räknas egentligt vikariat och vakansvikariat (AB 01 § 3 mom. 3 b första och andra styckena) samt
semestervikariat.
Omvandlingen/konverteringen till tillsvidareanställning sker av den vid konverteringstidpunkten pågånde tidsbegränsade anställningen/vikariatet.
Skollagens behörigskrav i 2 kap.4 och 5 §§ tar enligt lex specialis (speciallag har
företräde framför allmän lag) över LAS konverteringsbestämmelse i 5 § andra
stycket. En behörig lärare konverteras dock enligt 5 § andra stycket LAS när
hon uppfyller bestämmelsens tre/femårs regel.
Om en obehörig lärare vikarerar som lärare kan hon dock tillgodoräkna sig
vikariatstiden vid senare vikariat som exempelvis vaktmästare, som inte är
förenad med samma krav på behörighet, för att uppfylla tre/femårskravet.
Av den skriftliga anställningsinformation som arbetsgivaren enligt 6 a § LAS är
skyldig att ge arbetstagaren skall framgå om det är fråga om tidsbegränsad
anställning som obehörig lärare enligt skollagen.
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