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ARBETSDOMSTOLEN	 DOM

	

Dom nr 38/05
2005-04-13

	

Mål nr B 121/0 3
Stockholm

KLAGANDE
Bruno Kevius, 450930-

	

, Jungfrudansen 50, 171 51 SOLN A
Ombud och rättshjälpsbiträde : advokaten Björn Hurtig, Box 12107 ,
102 23 STOCKHOLM

MOTPART
Solna stad, 171 86 SOLNA
Ombud : stadsjuristen Christina Ahl, Solna stad, Stadsledningsförvaltningen ,
171 86 SOLNA

SAKEN
Ogiltigförklaring av uppsägning m.m .

ÖVERKLAGAD DO M
Solna tingsrätts dom 2003-11-11 i mål nr T 2212-0 2

Tingsrättens dom, se bilaga .

Bruno Kevius har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens
dom, skall bifalla hans vid tingsrätten förda talan samt befria honom frå n
skyldigheten att utge ersättning för Solna stads rättegångskostnader vid tings -
rätten .

Solna stad har bestritt ändring .

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen .

Arbetsdomstolen förordnade genom beslut den 8 mars 2004, för tiden intil l
det slutliga avgörandet, att Bruno Kevius anställning vid Solna stad skull e
upphöra .

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på Bruno Kevius
begäran förnyat förhör med honom själv under sanningsförsäkran ägt rum .
På Solna stads begäran har förnyade vittnesförhör med Per-Åke Henriksso n
och Johan Bergkvist ägt rum samt vittnesförhören vid tingsrätten med Lind a
Berglund och Christina Liden-Anderson förebringats genom banduppspel-
ning . Båda parter har åberopat skriftlig bevisning .

Parterna har åberopat samma grunder som vid tingsrätten och har till utveck -
ling av sin talan i allt väsentligt åberopat detsamma som finns nedtecknat i
tingsrättens dom .
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Domskäl

Vad som förekommit i Arbetsdomstolen föranleder ingen annan slutsats ä n
den tingsrätten kommit till . Tingsrättens dom skall därför fastställas .

Vid denna utgång skall Bruno Kevius förpliktas att utge ersättning för Soln a
stads rättegångskostnader i Arbetsdomstolen . Om beloppet råder inte tvist .

Domslu t

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens dom .

2. Arbetsdomstolen förpliktar Bruno Kevius att ersätta Solna Stad dess
rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med tjugotretusen (23 000) kr ,
avseende ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
från denna dag till dess betalning sker .

3. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Björn
Hurtig för det biträde han lämnat Bruno Kevius i Arbetsdomstolen til l
femtioentusensexhundratvå (51 602) kr, varav 49 140 kr avser arbete ,
2 312 kr avser tidsspillan och 150 kr avser utlägg . Av beloppet utgö r
10 320 kr mervärdesskatt .

Ledamöter: Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Peter Jeppsson ,
Kent Johansson, Sven-Olof Arbestål och Lars E . Rabenius . Enhälligt .

Sekreterare : Annica Hellström
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