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Svenska Byggnadsarbetareförbundet .1. Henrik Gustavsson

1 vår egenskap av ombud för Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) i

rubricerat mål får vi härmed inkomma med följande utveckling av grunderna

för överklagandet, skälen för prövningstillstånd och bevisuppgifi.

1. INLEDNING

1.1 Byggnads har i sin inlaga till tingsrätten den 16 december 2016 (tab

82) utförligt redogjort fZ5r de relevanta omständigheterna, regleringen

på den svenska arbetsmarknaden och den internationella rätten samt,

med anledning av Högsta domstolens mellandom den 17 december

2015 (NJA 2015 s. 899), argumenterat för varför förbundet inte

agerat kvaflficerat otillbörligt och varför förbundet under alla

förhållanden inte är skadeståndsskyldigt mot Henrik Gustavsson.

Denna redogörelse vidhålles och hänvisas till. Vidare hänvisas till

tingsrättens sammanställning (tab 155).

2.

2.1

NÅGRA RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER

Rätten att vidta stridsåtgärder är grundlagsskyddad. Enligt RF 2:14

kan denna rätt endast inskränkas genom lag eller avtal.
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Rätten att vidta stridsåtgärder är vidare skyddad av flera

internationella instrument som Sverige anslutit sig till.

2.3 Europakonventionen innehåller ingen begränsning av rätten att vidta

stridsåtgärder. Tvärtom skyddar konventionen just rätten att vidta

stridsåtgärder. Det följer av ett antal rättsfall från Europadomstolen,

exempelvis målet RMT .1. Storbritannien, application 31045/10, från

2014 där domstolen i punkt 84 sammanfattningsvis anförde

följande. “More generally, what the aboved-mentioned cases

illustrated is that strike action is clearly protected by Articie 11”.

Det finns inte ett enda mål från Europadomstolen där domstolen

begränsat rätten att vidta stridsåtgärder. Däremot finns det möjlighet

för medlemsstaterna att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder under

vissa förutsättningar om inte begränsningen står i strid med

konventionen.

2.4 Som tingsrätten anför i sin dom är således utgångspunkten att

stridsåtgärder är tillåtna och att det inte uppställs något krav på att

den arbetstagarorganisation som vidtar en stridsåtgärd mot en

arbetsgivare har några medlemmar anställda hos arbetsgivaren. Det

finns inte heller några bestämmelser av innebörd att en stridsåtgärd

ska ha ett rimligt syfte eller att åtgärden ska vara proportionerlig i

förhållande till syftet.

2.5 Det föreligger ingen normkonflikt mellan MBL och artikel 11 i

Europakonventionen i den meningen att Artikel 11 skulle innefatta

någon begränsning avseende rätten att vita stridsåtgärder utöver den

som finns i medbestämmandelagen (MBL).

2.6 MBL är i förhållande till skadeståndsiagen en speciallag. Vid brott

mot fredsplikten eller andra brott av kollektivavtalsrättslig natur är

det därför skadeståndsreglerna i MBL som ska tillämpas. En

stridsåtgärd som syftar till att teckna kollektivavtal vidtas alltid i en

2.2
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utomobligatorisk situation, varför skadeståndsreglerna i MBL även

då är tillämpliga.

2.7 Innan Högsta domstolens mellandom har det inte funnits något

utrymme att utan tillämpning av MBL döma ut skadestånd i en sådan

situation som i detta mål.

3. VARFÖR TINGSRÄTTENS DOM SKA ÄNDRAS

3.1 Byggnads redogör nedan för grunderna för överklagandet.

Systemet med granskuingsavgifter har godtagits av

Europadomstolen

3.2 1 det s.k. Evaidssonmålet godtog Europadomstolen systemet med

granskningsavgifter eftersom det uppfyller ett legitimt mål i det

allmännas intresse. Alla arbetstagare hade nytta av granskningen,

även icke medlemmar (se punkt p 56 i domen). Svenska staten, som

var part i målet, lyckades dock inte visa att avgifterna endast

användes till lönegranskning.

3.3 Det som prövades av Europadomstolen var ett system med avdrag

från arbetstagarnas lön, inte det hängavtaissystem som är aktuellt i

detta mål där arbetsgivaren genom en avgift far bidra till

granskningsverksamheten. 1 sin dom (sid. 27, sista st.) kommenterar

tingsrätten kortfattat denna skillnad. Tingsrätten anför “att det inte

kan anses vara avgörande om de avg~fler som betalas till förbundet

dras från de anställdas löner eller om avg~flerna ska betalas av

företaget som en kostnad”. Tingsrättens motivering är att det i båda

fallen är fråga om “ett berövande på tillgangar”. Byggnads far med

anledning härav anföra följande.

3.4 Det är en avsevärd skillnad om granskningsavgifterna betalas genom

löneavdrag eller direkt av arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren

enligt svensk lag på olika sätt ska bidra till den fackliga
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verksamheten. Exempelvis har förtroendevalda enligt

förtroendemannalagen rätt att arbeta med fackliga frågor på betald

arbetstid. Svensk arbetsrätt bygger således på principen att

arbetsgivaren, i viss utsträckning, ska bära kostnaden för den

fackliga verksamheten. Det är också en grundprincip inom EU

rätten, exempelvis i direktiven om Europeiska företagsråd och

Europabolag. Att arbetstagare som valt att stå utanför en facklig

organisation inte ska betala till organisationen är således en sak för

sig, arbetsgivarens betalningsskyldighet något helt annat. Till detta

ska läggas vad som inledningsvis anfördes i denna del, nämligen att

Europadomstolen i Evaldssonmålet faktiskt godkände systemet med

granskningsavgifter som sådant.

3.5 Redan på nu anförda skäl har någon kränkning av

Europakonventionen överhuvudtaget inte förelegat från Byggnads

sida, varför Henrik Gustavssons talan ska ogillas.

Arbetsdomstolens praxis har företräde

3.6 Byggnads far inledningsvis hänvisa till vad som anförts i tab 82

punkt 5.2.1 — 5.2.6 till stöd för att Arbetsdomstolens praxis ska ha

företräde framför Högsta domstolens, trots att målet som sådant inte

handläggs som en arbetstvist. Härutöver får Byggnads anföra

följande.

3.7 En tvist som avser en situation där en facklig organisation vidtar en

stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att träffa kollektivavtal är

själva urtypen av en arbetstvist. Att Henrik Gustavsson förvärvade

HGS påstådda fordran mot Byggnads påverkar inte tvistens identitet

och karaktär av arbetstvist. Det är endast ett borgenärsbyte där

Henrik Gustavsson inträdde i konkursbolagets ställe. Vilken

rättsregel som käranden åberopar saknar helt betydelse för frågan om

tvisten är en arbetstvist utan det är “saken” som är avgörande.
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3.8 Högsta domstolens uttalande i punkt 5 i mellandomen innebär att

samma sak, skadestånd på grund av en facklig stridsåtgärd, skulle

kunna avgöras i två olika domstolar samtidigt beroende på vilken

lagbestämmelse som åberopas eftersom Högsta domstolen inte har

behörighet att tolka arbetstvister, dvs bl a det som regleras i MBL.

Högsta domstolen nämner överhuvudtaget inte den lag som reglerar

behörigheten mellan Högsta domstolen och Arbetsdomstolen,

nämligen Lagen om rättegången i arbetstvister (ERA). Högsta

domstolens ställningstagande i behörighetsfrågan har också utsatts

fi5r stark kritik (se framförallt artikeln Stridsåtgärder i Högsta

domstolen i Juridisk Tidskrift 2016/2017 nr 3 av Niklas Selberg och

Erik Sjödin). Högsta domstolens uttalande i punkt 5 kan möjligen

bero på att forumfrågan redan hade avgj orts tidigare under målets

handläggning genom att domstolen inte beviljade den frågan

prövningstillstånd.

3.9 Oavsett att forumfrågan som sådan är avgjord och har rättskraft inom

ramen för detta mål, påverkar inte det rättskälleläran. Allmän

domstol ska tillämpa samma rättsregler som Arbetsdomstolen. Enligt

Arbetsdomstolens fasta praxis utgör RF 2:14 hinder fi~r att domstol

begränsar rätten att vidta stridsåtgärder med stöd av allmänna

skadeståndsrättsliga principer (se AD 2003 nr 25, AD 2003 nr 46

och AD 2006 nr 58). Det var Byggnads som vann i den fråga som

Högsta domstolen hade att avgöra i mellandomen. Svaret på frågan

var att även om stridsåtgärderna skulle stå i strid med

Europakonventionen, så är förbundet j~ i och för sig skyldigt att

betala ersättning till Henrik Gustavsson. Efter att ha avgjort målet i

sak uttalade sig tre av fem justitieråd om något som faller utanför

mellandomstemat. Som tingsrätten anför är det ett uttalande obiter

dictum eller “skäl som inte behövs för att avgöra den konkreta

saken”. Sådana uttalanden har ett mycket begränsat prejudikatvärde

(se RÅ 2004 ref 99 och Torkel Gregow s 105 ff i Festskrift till Gösta
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Wallin). Tingsrättens uppfattning att Högsta domstolens majoritets

uttalande har ett högt prejudikatvärde är därför felaktigt, särskilt när

det står i strid med en fast rättspraxis som Högsta domstolen inte ens

kommenterat.

3.10 Sammanfattningsvis utgör alltså RF 2:14, enligt Arbetsdomstolens

fasta praxis, hinder mot att domstol begränsar rätten att vidta

stridsåtgärder med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Byggnads har inte brutit mot Europakonventionen

3.11 1 avsnittet “Något om Byggnads stridsåtgärd” fZ~r tingsrätten ett

resonemang som mynnar ut i att Byggnads blockad inte enbart

bestod i att sätta upp en skylt vid den aktuella arbetsplatsen utan

också att företrädare för Byggnads tog kontakt med på

Anebyhus i syfte att HGS inte längre skulle f~ några uppdrag från

Mäklarbyrån. Att Byggnads skulle ha haft detta syfte bestrider

visserligen förbundet, men har svårt att förstå vilken relevans

tingsrätten tillmäter just denna fråga. Vad hade tingsrättens

bedömning blivit om den funnit att Henrik Gustavsson inte lyckats

styrka det påstådda syftet? Vidare ställer sig Byggnads frågande till

varför tingsrätten uppenbarligen lägger förbundet till last vad som

må ha förekommit i samtal mellan

(se även tingsrättens bevisvärdering på sid. 31, tredje st.).

Av vittnesmål framgick tydligt att blockaden inte

hade någon som helst betydelse för att Anebyhus sade upp avtalet

med Mäklarbyrån utan berodde på andra orsaker, något som

inte heller bestred.

3.12 Tingsrätten har funnit att Byggnads blockad genomfördes i strid med

den av Europakonventionen skyddade föreningsrätten och

äganderätten. Som tingsrättens domskäl får förstås grundar

domstolen sitt ställningstagande på följande omständigheter (sid. 26,
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sista stycket — sid. 27).

1. Ekonomiska skäl

Alternativet för HGS att gå med i Sveriges Byggindustrier (Bl) var

ekonomiskt tyngre (7 963 kr/år) jämfört med att träffa hängavtal med

Byggnads.

2. Principiella och ideologiska skäl

Det var otänkbart för Henrik Gustavsson att göra betalningar till

Byggnads vars politiska och ideologiska uppfattning han inte delade.

Vidare delade han inte BIs ståndpunkt i några frågor.

3. Tvång

Förbundet försatte Henrik Gustavsson i vad som närmast är att

betrakta som en tvångssituation “genom att låta Henrik Gustavsson

välja mellan hängavtal, medlemskap i arbetsgivarorganisation eller

i annatfall bliföremålför stridsåtgärder”.

4. Berövande av tillgångar

Som Byggnads redan kommenterat ovan (punkt 3.3), menar

tingsrätten att det inte är någon skillnad om de granskningsavgifter

som betalas till förbundet dras från de anställdas löner eller om

avgiftema ska belasta företaget som en kostnad. 1 båda fallen är det

enligt tingsrätten fråga om berövande av tillgångar.

3.13 Byggnads får inledningsvis framhålla att om dessa kriterier skulle

utgöra gällande rätt vid bedömningen av om en stridsåtgärd står i

strid med en eller flera artiklar i Europakonventionen skulle det

innebära att det i Sverige förekommer en mängd sådana otillåtna

stridsåtgärder. Självfallet förhåller det sig inte på det viset. Vidare

f~ir Byggnads anföra följande.
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3.14 Byggnads blockad var en helt vanlig stridsåtgärd i syfte att träffa det

i branschen normalt gällande kollektivavtalet (Byggnadsavtalet)

framförhandlat av två parter med delvis helt olika intressen. Även

om Byggnadsavtalet skulle innehålla någon bestämmelse som strider

mot Europakonventionen (eller mot tvingande lag) innebär det inte

att stridsåtgärden blir olovlig, dvs medfi5r skadeståndsskyldighet (se

AD 2003 nr 46 och 2006 nr 58). Det är nämligen inte rimligt att en

stridsåtgärds lovlighet skulle vara beroende av att en (1) av

hundratals regler i ett kollektivavtal skulle kunna ifrågasättas. Till

det kommer att Högsta domstolen redan i NJA 1935 s. 300 slagit fast

att stridsåtgärder utanför kollektivavtaisförhållanden inte medför

skadeståndsskyldighet. Högsta domstolen konstaterade att de

åtgärder som där vidtagits mot en näringsidkare inte varit förbjudna

och att det då inte finns något utrymme för domstol att döma ut

skadestånd, dvs den princip som senare fastställts i RF 2:14. Det

förtjänar också att påpekas att en olovlig stridsåtgärd enligt MBL

innebär, förutom skyldighet att betala allmänt skadestånd, en

skyldighet att betala obegränsat ekonomiskt skadestånd. Vidare ska

det hållas i minnet att en part aldrig med rättsliga medel kan

genomdriva en avtaisbestämmelse som strider mot någon överordnad

norm, exempelvis Europakonventionen.

3.15 För Byggnads var det helt egalt på vilket sätt - medlemskap i Bl eller

genom hängavtal - HGS blev bundet av Byggnadsavtalet. Den

merkostnad det innebar för HGS med hängavtal på knappt

8 000 kr per år är i sammanhanget försumbar och kan därför inte

tillmätas betydelse (proportionalitetsprincipen). Till det kommer att

det ofta är mycket svårt att avgöra när just äganderätten i

Europakonventionen är kränkt. Många regler i kollektivavtalen som

ger arbetstagarna rättigheter kan ses som inskränkningar i

arbetsgivarens äganderätt till sitt företag. Ett privat rättssubjekt,

såsom ett fackförbund, måste naturligtvis kunna utgå ifrån att det är
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lagstiftaren som gör dessa avvägningar mellan olika intressen och att

man därfl~r alltid kan följa gällande lag.

3.16 Vidare hade HGS haft möjlighet att när som helst upphäva

blockaden genom att teckna hängavtal och sedan inte följa den

bestämmelse om granskningsavgifter som fanns i avtalet. Då hade

det ankommit på Byggnads att driva en talan i Arbetsdomstolen för

brott mot kollektivavtal varvid HGS invändning att bestämmelsen

om granskningsavgifter strider mot Europakonventionen naturligtvis

skulle ha prövats. Om Arbetsdomstolen hade funnit att så är fallet

hade något skadestånd för kollektivavtalsbrott inte dömts ut (se AD

2012 nr 74).

3.17 Beträffande tingsrättens argumentation kring “berövande av

tillgångar” hänvisar Byggnads till vad man anfört i punkterna 3.2 -

3.5 ovan. Förbundet får fästa hovrättens uppmärksamhet på att

tingsrätten uppenbarligen inte tagit ställning till betydelsen av att

Europadomstolen j~ underkänt systemet med granskningsavgifter

som sådant. Tingsrätten noterar endast i domskälen (sid. 27, tredje

st.) att Byggnads framhållit detta förhållande, som enligt Byggnads

är tillräckligt för att komma fram till slutsatsen att någon kränkning

av Europakonventionen inte förelegat.

Byggnads blockad var inte kvalificerat otillbörlig

3.18 Henrik Gustavsson åberopade i tingsrätten två omständigheter som

han menar gör Byggnads agerande kvalificerat otillbörligt, nämligen

(i) att frågan var föremål för prövning i Europadomstolen och (ii) att

blockaden vidhölls efter Evaldssondomen i Europadomstolen.

3.19 Med anledning härav har tingsrätten valt att göra en bedömning i

fråga om tiden före respektive efter Europadomstolens meddelande

av Evaldssondomen. Tingsrätten har funnit - på skäl som Byggnads
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visserligen inte instämmer i men som förbundet väljer att inte

närmare kommentera - att Byggnads inte agerade kvalificerat

otillbörligt när förbundet vidhöll avgiftssystemet fram till

Evaldssondomen. Dock anser tingsrätten, påmycket summariska och

otydliga skäl (sid. 30, tredje st.), att Byggnads vidhållande av

avgiftssystemet sedan domen meddelats innebär att Byggnads agerat

grovt otillbörligt. Byggnads har följande kommentarer.

3.20 Evaldssondomen meddelades den 13 februari 2007. Det fanns då

möjlighet för den svenska staten genom regeringen att inom tre

månader begära att målet skulle hänskjutas till stor avdelning.

Byggnads framställde en sådan begäran till regeringen men fick efter

en tid negativt besked. Förbundet ansökte då om att få intervenera

som part i målet och på så sätt självt kunna begära att målet

hänsköts. Denna begäran avslogs dock och domen blev “Final” den

13 maj 2007. Samtidigt pågick avtalsrörelsen 2007 mellan Byggnads

och Bl om ett nytt riksavtal. Under dessa förhandlingar framfördes

enträgna krav från Bl på att granskningsavgiftema skulle avskaffas.

På natten till den 24 april 2007, efter strejk och strejkvarsel på ett

antal arbetsplatser, träffade parterna ett nytt riksavtal med nya villkor

(se tab 78). Förutom en rad lönehöjningar och villkorsförbättringar

för Byggnads medlemmar innebar det nya avtalet att

granskningsavgifterna avskaffades.

3.21 Den 5 juni 2007, eller ca tre veckor efter det att Evaldssondomen

vunnit laga kraft, erbjöd Byggnads HGS ett hängavtal utan

granskningsavgift. Det bör noteras att HGS inte tog någon kontakt

med förbundet efter domen. 1 omedelbar anslutning till att HGS

tecknat hängavtal ansökte bolaget om att det skulle försättas i

konkurs.

3.22 Beträffande det av Högsta domsolen i mellandomen uppställda

kravet på uppsåt har Byggnads inte haft uppsåt att kränka någon av
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konventionen skyddad rättighet. Byggnads enda syfte har varit att

träffa ett sedvanligt kollektivavtal, samma avtal som man har med

tusentals arbetsgivare i byggbranschen. Alla stridsåtgärder vidtas i

syfte att sätta press på motparten och det kan naturligtvis inte vara

det som kravet på uppsåt tar sikte på. Då skulle varje stridsåtgärd

uppfylla uppsåtskriteriet. De rättsfall som Högsta domstolen

hänvisar till på sid 14 i sin mellandom (“Max och Frasses” m.fl.)

handlar om situationer där en part medvetet och mycket utstuderat

har försökt kringgå lag eller avtal fdr att undgå ansvar genom

konstruktioner mellan närstående bolag. Det är utifrån sådana

situationer som begreppet “kvalificerat otillbörligt” har skapats.

Dessa situationer har uppenbarligen ingen som helst likhet med

situationen i detta mål.

3.23 Vad gäller kravet påförutsägbarhet var det helt klart för Byggnads

att man vidtog en laglig stridsåtgärd som dessutom hade prövats

mycket ingående av Arbetsdomstolen mot just Europakonventionen i

AD 2001 nr 20 och dessutom interimistiskt ijust detta fall i AD 2006

nr 94. Enskilda rättssubjekt måste kunna lita på att svensk

lagstiftning och domstolspraxis gäller. Det gäller särskilt för fackliga

stridsåtgärder där en felbedömning innebär fullt ekonomiskt

skadeståndsansvar, vilket kan innebära miljonbelopp.

3.24 Vidare framhåller Högsta domstolen vikten av att det redan finns en

etablerad ordning för att hantera uppkomna konflikter. När det

gäller fackliga stridsåtgärder finns det, som Byggnads delvis berört

ovan (punkt 2), en väl fungerande sådan ordning. Reglerna i MBL

har visat sig leda till arbetsfred och att Sverige, till skillnad mot

många andra länder i Europa, har mycket fa stridsåtgärder på

arbetsmarknaden. Att etablera en särskild parallell rättsordning, så

att säga utanför arbetsrättens ram, vore mycket olyckligt och skulle

kunna få helt oöverskådliga konsekvenser. Det arbetsrättsliga
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systemet är en helhet och staten har fdrsökt att skapa en balans

mellan parterna. Var balanspunkten ska ligga mellan arbetsgivare

och arbetstagare är en mycket känslig fråga i alla länder men i

Sverige har lagstiftaren lyckats hitta en balans som ger arbetsfred

och skapar förutsättningar för omställning och utveckling av

näringslivet utan större social oro. MBL är lex specialis när det

gäller reglering av stridsåtgärder.

3.25 Sammanfattningsvis har Byggnads vidtagit en stridsåtgärd i syfte att

teckna kollektivavtal, en kämuppgift för en facklig organisation och

en åtgärd som skyddas av bl. a. Europakonventionen. Det

kollektivavtal som krävts har varit det i byggbranschen allmänt

gällande, framförhandlat med arbetsgivarmotparten och som

dessutom har prövats och godkänts av Arbetsdomstolen. Att

jämställa detta handlande med de närmast bedrägliga förfaranden

som förekommit i “Max och Frasse-fallet” m. fl. rättsfall och hävda

att Byggnads har gjort sig skyldigt till en kvalificerat otillbörligt

handlande är helt orimligt. Konsekvenserna av ett bifall till Henrik

Gustavssons talan skulle innebära en nyordning för den svenska

arbetsmarknaden som skulle ligga utanför det arbetsrättsliga

systemet. Det skulle innebära en inskränkning av rätten att vidta

fackliga stridsåtgärder som inte framgår av lag och inte heller av

Europadomstolens praxis. Att införa en ny skadeståndsrättslig

princip inom ramen för ett väl etablerat arbetsmarknadssystem är

direkt olämpligt och skulle kunna få konsekvenser som är svåra att

överblicka.

Byggnads blockad orsakade inte HGS ren förmögenhetsskada

3.26 Byggnads har i tingsrätten utförligt argumenterat för varför

blockaden inte orsakade HGS någon ren förmögenhetsskada och att

det i vart fall inte föreligger adekvat kausalitet mellan blockaden och
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påstådd skada. Detta blir än mer tydligt när tingsrätten funnit att den

relevanta tidpunkten för skadans uppkomst är när Europadomstolen

meddelade dom i Evaidssonmålet. Byggnads återkommer till detta

nedan.

3.27 Inledningsvis menar Byggnads att omständigheterna inte är sådana

att regeln i RB 35:5 om bevislättnad är tillämplig. Tingsrätten har

redovisat motsatt uppfattning med motiveringen att Byggnads har

angett ett flertal alternativa möjligheter till det obestånd som ledde

till HGS konkurs. Som tydligt framgår av Högsta domstolens dom

den 7 feb 2017 i mål T 230-15 är RB 35:5 en bevislättnadsregel som

är tillämplig om full bevisning inte alls eller endast med svårighet

kan föras (se p ~ i domen). Den är inte en ersättningsregel som

innebär att domstolen kan uppskatta skadan till ett skäligt belopp om

utredningen om den lidna skadan är bristfällig. Det är Henrik

Gustavsson som har bevisbördan för de omständigheter som är

avgörande för att domstolen ska kunna göra en skälighetsbedömning

(se vidare punkt 3.34 nedan).

3.28 HGS startade sin verksamhet i februari 2006. Redan i maj 2006 var

aktiekapitalet förbrukat, dvs innan blockaden ens inletts. Av

förvaltarberättelsen (tab 10) framgår att bokföringen i HGS var

undermålig och att skatter inte betalades i tid. Henrik Gustavsson

hade uppenbarligen inte kontroll över HGS intäkter och kostnader.

Kontrollbalansräkning borde ha upprättats redan under våren 2006.

Det gjorde HGS inte utan drev verksamheten vidare utan framgång,

eftersom bolaget uppenbarligen inte lyckades attrahera tillräckligt

många kunder. Först i juni 2007, drygt ett år senare, ansökte bolaget

om konkurs, dvs, fem dagar efter att hängavtal hade tecknats med

Byggnads då bolaget inte längre hade några anställda. Det måste

anses som ett anmärkningsvärt och utstuderat agerande.
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3.29 Henrik Gustavssons beräkning av skadan består av antaganden om

att HGS skulle erhållit ett antal uppdrag som bolaget inte fick.

Orsaken till att bolaget inte fick uppdrag var dock inte blockaden.

Inget talar för att blockaden påverkade bolagets möjligheter att

erhålla uppdrag. HGS hade ett avtal med Mäklarbyrån som i sin tur

hade ett avtal med Anebyhus som dock avslutades av Mäklarbyrån,

inte av Anebyhus, i augusti 2006 då orderboken var tom (se också

punkt 3.11 ovan). Även om hovrätten skulle finna att HGS förlorade

samarbetet med Mäklarbyrån på grund av blockaden kom inte det att

orsaka förlusten av den mängd uppdrag som påstås. Mäklarbyrån

hade ju inga uppdrag att förmedla.

3.30 För skadeståndsansvar krävs också att det föreligger adekvat

kausalitet mellan handlingen och skadan. Skadan ska ha framstått

som en beräknelig och i viss mån typisk följd av handlingen.

Blockaden bestod i att Byggnads satte upp en skylt utanför

arbetsplatsen (en villafastighet) med information om blockaden.

Byggnads hade dock inga medlemmar på arbetsplatsen varför arbetet

inte lades ned. Inga sympatiåtgärder vidtogs av andra fackförbund.

Att blockaden mot denna bakgrund skulle ha orsakat HGS konkurs

ett år senare är inte en adekvat följd. Istället var det en rad andra

omständigheter som ledde fram till konkursen efter egen ansökan

den 19juni 2007.

3.31 Tingsrätten har dock vid sin bevisvärdering funnit “att det får anses

vara klart mer sannolikt att HGS orsakats skada av blockaden än av

andra faktorer”. Som domskälen får förstås kommer tingsrätten till

detta slut på grund av följande omständigheter.

1. Konkursförvaltaren har i förvaltarberättelsen

uppgett att “blockaden synes ha varit den huvudsakliga orsaken till

konkursen”.
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Tingsrätten noterar visserligen att uppgifterna i förvaltarberättelsen
~ huvudsak” grundas på uppgifter lämnade av Henrik Gustavsson.’

Denna uppenbart väsentliga omständighet avfi~rdar dock tingsrätten

utan ytterligare kommentar.

2. vittnesmål och särskilt vad som förekom i

telefonsamtal mellan henne och

Som Byggnads tidigare har påpekat (punkt 3.11 ovan) ställer sig

Byggnads frågande till varför tingsrätten lägger förbundet till last

vad som må ha förekommit i samtal mellan

. Byggnads ifrågasätter också relevansen av detta i

bevisvärderingshänseende (se vidare punkt 3.33 nedan).

3. Vittnesfl~rhöret med revisorn I som förklarade att

det förhållandet att det egna aktiekapitalet är förbrukat inte självklart

innebär att ett bolag har ekonomiska svårigheter utan att det tvärtom

ofta förekommer vid uppstartsskede av företag.

Detta uttalande, som Byggnads i och för sig inte ifrågasätter, har

dock tingsrätten tagit ur sitt sammanhang och inte beaktat övriga

ostridiga omständigheter, som exempelvis att det framgår av

förvaltarberättelsen att hade ett flertal anmärkningar

om brister i bokföringen (se särskilt tab 9, punkt 6) samt det

förhållandet att Henrik Gustavsson inte startade HGS verksamhet

från “noll” utan tog över en verksamhet som hade drivits av företaget

Tectool i Linköping (se tingsrättens recit sid. 6 och 7).

1 Vid fbrhöret med Oscar Brandin framkom att tbreträdare fbr Centrum flIt rättvisa deltog vid möte då uppgifterna

lämnades.
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3.32 Sammanfattningsvis är det Byggnads uppfattning att tingsrättens

bevisvärdering inte är vederhäftig och att domstolen vid sin

värdering enbart beaktat omständigheter som, enligt tingsrätten, talar

till Henrik Gustavssons förmån. Byggnads vidhåller således att det

inte finns något adekvat orsakssamband mellan den skada som skulle

ha uppstått med anledning av att Byggnads vidhöll blockaden när

Evaldssondomen meddelades den 13 februari 2007 och HGS

konkurs den 14 juni 2007. Det finns inte något sådant samband

överhuvudtaget.

Tingsrättens beräkning av skadans storlek och skadeståndet

3.33 Tingsrätten anför att den “emellertid [ser] svarigheter med att sia

fast skadan till det belopp som HGS yrkat”, huvudsakligen på grund

av att uppgett att antalet försålda hus i

Linköping varierade över tid. Tingsrätten kommer fram till att det

inte “kan slås fast att företaget verkligen hade fått uppföra tolv hus

det aktuella aret”. Detta förhållande tillsammans med att tingsrätten

funnit att “Byggnads agerande har blivit att betrakta som

kvaflficerat otillbörligt först i samband med domen i Evaldsson

målet meddelades och att det inte går att förvissa sig om när under

åren husen skulle uppföras respektive intäkterna skulle flyta in”,

försvårar enligt tingsrätten beräkningen. Byggnads bestämda

uppfattning är att dessa förhållanden helt omöjliggör en beräkning.

Vidare, och framför allt, finns det ingen som helst bevisning från

Henrik Gustavsson rörande vilka uppdrag HGS på grund av

blockaden må ha gått miste om under perioden 13 februari — 14 juni

2007.

3.34 Trots detta gör tingsrätten, med tillämpning av RB 35:5, en

skadeståndsberäkning som Byggnads menar är helt felaktig (se punkt

3.27 ovan) eftersom domstolen i sin beräkning tar hänsyn till “att
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HGS hade fått uppföra åtta småhus under den tid som blockaden

pågick” (vår understrykning). Eftersom tingsrätten tidigare kommit

fram till att Byggnads agerande inte var att betrakta som kvalificerat

otillbörligt innan domen i Evaidsson-målet meddelades skulle

tingsrätten överhuvudtaget inte vid sin beräkning beaktat hus som

HGS måhända skulle kunna fatt uppföra innan domen meddelades.

Det enda som är relevant för beräkningen är de uppdrag som HOS

kan visa att man på grund av blockaden inte fick under perioden 13

februari — 14juni 2007.

SKÄLEN FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND

Anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens dom

4.1 Som Byggnads har redogjorts för i föregående punkt 3 har

tingsrätten felaktigt bedömt omständigheterna och bevisningen i

målet och gjort en felaktig rättslig bedömning. Det finns av denna

anledning skäl att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten

kommit till.

Det är av vikt för ledning av räftstillämpningen att

överklagandet prövas av hovrätten

4.2 Den princip som Högsta domstolens majoritet slagit fast i ett obiter

dictum — att en facklig organisations stridsåtgärd, som inte står i strid

med lag, kan angripas utifrån allmänna skadeståndsrättsliga principer

om stridsåtgärden är kvalificerat otillbörlig - har tidigare aldrig varit

föremål för prövning i svensk domstol. Redan på grund härav är det

uppenbart att prövningstillstånd ska meddelas.

4.3 Vidare är det av betydelse för rättstillämpningen vilken praxis,

Högsta domstolens eller Arbetsdomstolens tolkning av RF 2:14, som

är tillämplig i en tvist som i grund och botten är en arbetstvist men
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som handläggs i allmän domstol på grund av ett borgenärsbyte på

kärandesidan.

BEVISNING

Muntlig bevisning

Uppspelning av rörhöret i tingsrätten med , till

styrkande att blockaden inte var orsaken till att avtalet mellan

Anebyhus och Mäklarbyrån sades upp, att HOS inte diskuterades när

avtalet sades upp samt att vid avtalets upphörande var Anebyhus

orderstock tom.

Skriftlig bevisning

5.2 Avtal mellan Anebyhus och Mäklarbyrån och den skriftliga

uppsägningen av detta avtal samt svar på frågor.

Handlingarna, som bilades svaromålet (tab 18) som bilaga 3,

åberopas till styrkande att blockaden inte var orsaken till att avtalet

sades upp, att HGS inte diskuterades när avtalet sades upp samt att

vid avtalets upphörande var Anebyhus orderstock tom.

Jonas Wiberg Dan HolkeMats Borgström
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