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rönHmroLINc spR oro KoLL

Ärende: Huvudavtal

Pa¡:ter: Kooperationens Förhandlingsorganisation (I(FO)
Privattjåinstemannakartellen (PTK)

Tid och

Plats:
1997-02-20

KFO:s lokaler, Bohusgatan 10, Stockholn

$1

Närvarande

för KFO: Rolf Attner, Bruno Skog och Lars Sundberg

för PTK: Björn Bergman, Holger Eriksson, Monica Gusrafsson, Bo
Henning, Sven Magnusson, Lars E Rabenius,Isa Skoog och

Bo Ragnar

HI.IVI.JDAVTAL

Som avtalsslutande parter ska såväl kooperationens som fackfiircningsrörelsens löne-
och avtalspolitiska grundsatser vara ftiljande:

* De anställda i de kooperativa verksamheterna ska erhålla löner och allmänna
anställningsvillke¡ som baseras på samma ma¡knadsmtissiga ftirutsättningar som
gäller inom and¡a jämftirbara ftiretag.

* De kooperativa arbetsgivarna och de fackliga organisationerna skall eftersträva goda '¡

relationer mellan ledning och anställda samt i öwigt verka ftir goda a¡bctsftirhållan-
den. Sama¡betet bör vidare leda till inflytande för de anstlillda vilka liven skall ges

möjligheter an uwecklas i sina arbeten.

* De kooperativa arbetsgivarna och de fackliga organisationcrna skall samarbcta för att
främja strävanden mot gemensamma måI. Dena skapar ftirutsåittningar fiir trygghet i
anställningen.

Pa¡terna har åtagit sig en såirskilt ansvar fiir ovanstående gnrndsatser och ska i sama¡be-

te aktivt verka för an grundsatserna ftiljs. Dessutom ska partema söka överbrygga
meningsmotsätrningar på olika nivâer.

Parterna åi¡ medvetna om att vissa av KFO:s medlemsftireta9ei kan anses ingå i den
konsumentkooperativa rörelsen. Oaktat dena fiirhållande åir parterna ense om att
ovanstående gnrndsatser ska gåilla även för dessa medlemsfiiretag.
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.t.
Mot bakgnrnd av ovanstående träffa¡ KFO och PTK bifogade huvudavtal,
bilaga 1.

PARTERN¡.S ÅT¡.CANDEN

Mot bakgnrnd av parternas åtaganden i huvudavtalet är KFO och PTK ense om an ftilja
huvudavtals¡s rillämpning genom an rvâ företrlidare ftir KFo och wå ftireträda¡e fiir
PTK, fonlöpande sammanträffar på sätt som gruppe¡ þstämmer.

KFO och PTK ¿ir överens om att en vilcigt syfte med dena avtal åir an långsiktigt skapa
en fast och tydlig gnrnd fti¡relationerna mellan tjlinstemännen och KFO. I anslutning
till detta konstaterande notera¡ KFO och PTK fiiljande:

r Inom PIK har seda¡r kartellens tillkomst utvecklats en intern ordning ftir vilka
tjåi.nstemannaorganisationer som teckna¡kolleltivavtat inom olika områden.

Ordningen innebär bland annat att det åirPTK:s stifta¡e, dvs SIF, LEDARNA,IITF
och CF som är avtalsteckna¡e. Inom område där det endast finns en PTK-ftirbund
teckna¡ dock dena avtal.

o Beträffande företag som har sin bakgnrnd i tidigare offentlig verksamhet skatl I(FO
och PTK samarbeta i syfte an låta tjlinstemännen ha så likartade anställningsvillkor
som möjligt.

rÖNNUNNSANTAGANDEN

PTK ska verka för an huvudavtalet antas som kolleltivavtal av PTK:s medlemsfiirbund.

RATTSTYIST

Panerna ät, mot bakgnrnd av reglerna i $ I i huvudavtalet, ense om att r¿ittswist i sista
hand normalt ska prövas i AD. Parterna vill dock understryka att skiljefiirfarande
undantagsvis kan va¡a an fdredra" exempelvis i wister rörande tillämFning av ftirt¡oen-
demannalagen.

GEMENSAM INFORMATION

Pa¡terna ä¡ ense om att" vid sidan av partsenskild information om huvudavtalet, söka
framta partsgemensamt infomrationsmaterial och anvåinda dena gemensamt gentemot

företräda¡e för KFO:s medlemsföretag och PTK:s medlemsförbund-
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$6 - GILTIGIIETSTID

Huvud¿vtalet gliller frå¡r och med denna dag tilts vidare med sex mânaders ömsesidig
uppsägningstid- Uppsligning kan dock ske ftirst 1999-L2-31.

'/Z-lM )¿.,*
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HUVT]DAVTAL

$ 1 TILLAMPNINGSOMR.ÅDE
Mom 1

Denna förhandlingsordning åir gällande vid handläggningen av räns- och int¡esservister
inom KFO-PTK-områder

Mom 2

Bestämmelserna i förhandlingsordningen är inte tillåimpliga nlir ftirhandling förs om
krav på skadestånd eller annan ersänning på gnrnd av arbetsskada samt när det gåiller

indrivning av klar och ftirfallen fordran.

Mom 3
Innehåller annat avtal, som tr¿iffats av KFO och I|lK, awikelse ffi¡r denna forhand-
lingsordning, gliller den awikelsen.

Mom 4
Bestämmelserna i förhandlingsordningen åir inte avsedda att reglera vad som behandlas
i 40 $ LAS samt ll,12,14,19-22,33-40 gg och 43 g andra stycket MBL.

Mom 5
Förhandlingsordningen inverka¡ inte på wingande lagbestämmelser om preslciptions-,
forh andlin gs- och talefrister.

$ 2 FÖRHANDLINGSRATT
Mom I
Arbctstagarorganisation ha¡ rätt till förhandling med arbetsgivare, alternativt KFO, i
frâgor som rör förhâlla¡det mellan arbetsgivaren och sâdan medlem hos organisationen,
som ä¡ eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Arbesgivaren, alternativt tr(FO,

har motsvarande rän an förhandla med arbetstagarorganisation.

Mom 2
Om ftirhandling pâkallas i räns- eller intressewist av en fortrandlingsberänigad pan
âligger det morparten att träda i förhandling i enlighet med vad som fiireslsrives i denna
f-orh an dl in g sordnin g.

Om olovlig stridsåtgärd har vidtagits ska enligt 43 $ MBL överläggningar figa rum.

Mom 3
Ãven om förhandling inte kommit till stånd ska part anses ha fullgiort sin fiirhand-
lingssþldighet då det mot förhandlingen funnits hinder som inte berott pâ parten sjtilv.
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Bilaga I
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FORHANDLINGSPRESKRIPTION

Part, som ha¡ fii¡trandlingsrtitt enligt $ 2, och som i råittstvist vill yrka skadestånd eller
annan fullgörclse, ska påkalla ftirhandling htirom inom fyra månader från det att han
fån kännedolD om den omständighet varpåkravet gnrndas. Förhandtingen måste dock
påkallas senast wâ fu efter det an denna omständighet intr¿iffat.

Påkalla¡ part inte förhandling inom ftiresl¡iven tid forlorar han rätten till ftirtrandling.

Anmärkning:
Observera dock bcsrämmelsen i g 1 mom 5.

$ ¿ rÖnu¡,¡rnLINGsFÖRFARAIIDET
Mom I
Part som vill ftirhandla ska göra framsüitlning härom till moparten och ange den frâga
förhandlingen ska röra.

Pa¡terna ska dåirefter utan dröjsmål bestämma tid och plats ftir ftirhandlingssamman-
träde. Pa¡terna kan gemensamt välja annan form för ftirhandling än sammanträde.

Förhandlingsskyldig part ska själv eller genom ombud inställa sig vid förhand-
lingssammanträdet och lägga fram motiverat förslag till lösning av den ffiga ftir-
handlingen avser.

Mom 2
Förhandling ska bedrivas skyndsamt. hotokoll, som justeras av båda parter, ska föras.
Dena behöver dock inte ske om parterna är ense håirom.

Mom 3

Enas parterna ej om annat, ska fttrhandling anses avslutad närpart som ha¡ fullgjort sin
förhandlingsskyldighet har givit molparten slcriftligt besked om att han frånträder
ftirhandlingen.

$ 5 LOI(AL TONHINOLING
Mom I
Förhandling ska i första hand genomforas mellan arbetsgivare och lokal a¡bets-

tagarorganisation Qokal förhandling).
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Mom 2
I¡kat ftirhandling sfa påbtirjas snaras¡t möjligt och senast inom wâ veckor frân den dag
då den påkallas, om parterna inæ enas om annal

$ 6 CENTRAL FORHANDLING
lVlom I
Kan överenskommelse ej träffas vid lokal ftirhandling ankom¡ner det pâ part som vill
fulltölja åirendet an häns$uta frâgan t'rll ftirhandling mellan KFO och berört PTK-
förbund (central förhandling).

Mom 2
Framställning om central förhandling rörande skadestånd eller annan fullgörelse ska

skriftligen göras av I(FO eller berört PTK-ftirbund till motparten senast wå mânader
efter den dag då den lokala ftirhandlingen avslutades. Försummar pa¡t dettâ forlorar han

rätten till förhandling.

Mom 3
Central förhandling ska påbtirjas snarast möjti$ och senast inom ue veckor från den

dag den påkallas, om parterna inæ enas om annat.

$ 7 AVGORANDE AV INTRESSETVIST
Mom 1

Tvist i intressefråga, som inte är reglerad i lag eller avtal (intressetvist) och som varit
föremål för central förhandling utan att kunna lösas, kan av part h¡inskjutas till Förlik-
ningsnämnden KFO-PTK inom wå veckor i enlighet med vad som füreskrives i $ 11.

Mom 2
Pa¡terna kan gemensamt hänskjuta tvisten till centralrâdet an såsom skiljenämnd avgöra
inressewisten.

$ I AVGÖRANDE AV n^lrrSrWSr
Mom 1

Tvist som rör innebörden av lag, enskilt avtal, kollektivavtal eller gåillande rän i öwigt
(ränsvist) och som varit föremål för central ftirhandling utan att kunna lösas, kan av
pan hänskjutas till avgörande av AD, såvida inte parterna är ense om att pröva tvisten
för slutligt avgörande i skiljeinstans enligt lagen om skiljemän.

Tvist rörande detta huvudavtal handlägges dock enligt g 9.
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Mom 2
I rättstvist röra¡rde dãdestånd eller annan fullgörelse ska talan väckas i AD inom tre
månader från det att den centrala fiirhandlingen anses avslutad, ¿scþ skall i fråga som
omfanas av lagen om anställningsskydd talan väckas i AD inom fyra månader.

Har hinder funnits mot förhandling och har detta hinder ej beron på den parr som
fönökt få förhandling till stånd, råikras tiden från det an ftirhandling senÍLst skulle ha

hållits enligt denna förhandtingsordning.

Försiner part talefristen ftirlorar han ränen att fti¡a talan i wisten.

TVIST RÖRANDE III,IVUDAWALET

Tvist rörande dena huvudavtal, som varit ftiremâl ftir central forhandling utan att lunna
lösas, kan av pa¡t h¿inskjutas till behandling av Förlikningsnämndcn ffo-pff i
enlighet med vad som föreskrives i g 11.

$10 NEUTRALITET OCH SKYDDSARBETE

Vid konflikt inom l(FO-omrâdet ska direkt och indirekt berörda parter följa de sedvan-

liga reglerna rörande neutralitet och sþddsa¡bete. Uppstår wist härom kan denna
omedelbart av berörd part underställas Förlikningsnämnden KFO-PTK ftir bindande
utlåtande på sätt som föreskrivs i g 11.

$ ll
Mom I

FO RLIKNINGSNÃMIYDEN IGO.PTK

Förlikningsnämnden IGO-PTK består av två. leda¡nöter, varav en utses av KFO och en

av PTK.

Vid ftirlikningsnämndens prövning får ej delta ledamot, som direlt berörs av tvisten
eller är sryrelseledamot i eller anställd av företag som direlt berön av tvisten.

Vid förlikningsnåimndens sammanü:äden ska fiiras protokoll, som justeras av båda

paner.

Mom 2

IGO respektive berört PTK-ftirbund äger enligt $ 7 mom I rän att efter avslutad
förhandling anmäla olöst intresservist till fTirlikningsnåimnden.

Av $ 9 följer vidare aa KFO respektive berön PTK-förbund efter avslutad fiirhandling
kan hänskjura wist rörande dena huwdavtal tiü behandling av förlikningsnåimnden.
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Mom 3
Förlikningsnämnden ska ofiirdröjligen, dock senast inom en vecka, hålla fÌirliknings-
semmanü:äde till vilken de wistande parterna skall kallas. Förlikningsnåimnden ska

därvid fonöka åstadkomma enighet mellan de wistande i enlighet med de fönlag, som

under förhandlingen kan bli framställda av de tvistande parterna- Om det i sådant fall
kan anses ägnat att befordra en lösning av tvisten kan fÌirlikningsnÈimnden hemstlilla
hos parterna om de jämkningar eller medgivanden, som kan anses lämpliga fiir detta
lindamâl.

Förlikningsn?imndens förslag till lösning av tvist enligt mom 2 ska grundas på vad som
framkommi t vid förhandlingen.

Förlikningsnämnden avgör i öwigt sjåilv formerna ftir sitt a¡bete.

Mom 4
Om förlikningsnåimnden inte kan enas om fiinlaget till tvistens lösning eller framlagt
fönlag inte godkÊints av parterna, kan n?imnden h?inskjuta nristefrågan till Fackliga-
Kooperativa centrahådet för yttrande. Förlikningsnämnden har, om tvisten har håinskju-

tits till centralrâdet, att efter centralrådets )¡ttrande, vid samm¿¡träde mellan parterna

söka åstadkomrna enighet mellan de wisunde i enlighet med yttrandet.

Mom 5
Stridsåtgtird få¡ inte vidtagas av någondera parten, ftinåin ftirlikningsnämnden ha¡
fullgjon sitt uppdrag.

Mom 6
Förlikningsnåimnden ska enligt å 10 vid konflikt inom KFO-omrâdet avge ftir KFO och
bcrön PTK-forbund bindande utlâtande rörande de rcgler om neutralitet och slcyddsar-

bete, som ska glilla i konflikren.

$12
Mom I

FACKLIGA-KOOPERATIVA CENTRALNÅNNT

Fackliga-Kooperativa centralrådet består av f1'ra für en tid av tre â¡ usedda ledamöter,

av vilka wâ utses av KFO och wâ av PTK. För dessa ¡ßss tika antal suppleanter.
I central¡âdet ska dänstgöra en sekreterarc från KFO respektive PTIC

Vid centralrådets prövning fâr ej delta ledamot eller suppleant, som direkt befürs av

tvisten eller är sryrelseledamot i eller anställd av företag som direkt berörs av tvisten.
Vid centralrådets sammanrr¿iden ska ftiras protokoll.
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Mom 2
Vid centralrådets behandling av wist ska fti¡likningsnåimndens ledamöter va¡a närvaran-
de såsom föædragande. Cennalrâdet kan kalla representant für av wisten berörda
ftiretag, arbetstagare eller organisationer att höras inför central¡âder

Mom 3

Centralrâdets a¡bete skall bedrivas sþndsamr

Mom 4

För att centralrådet ska kunna fatta beslut, ska samtliga ledamöter nåirvara- Va¡je
ledamot ha¡ en röst. Som nämndens beslut g?iller den mening som flertalet leda¡nöter lir
ense om.
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Lärarförbundet
Atc Gunilla Runnquist
Box 12229

L0226 STOCKHOLM

ANTAGANDE AV HTIVUDAYTAL

Kooperationens Förhandlingsorganisation, KFO, har den 6 februari 1996 träffat huvudavtal
med PTIC Avtalet blir kollektivavtal mellan I(FO och PTKs medlemsftirbund nåir avtalet antas.

KFO och PTK ¿ir överens om att KFO översänder bifogade antagandehandling till PTKs
medlemsförbund.

Bifogar även överenskommelsehandling avseende Frirhandlingsordningen med anledning av
huvudavt¿let.

Stockholm den 6 mars 1997
KFO ,/ ,/')

,/-*(*.Ø_*
Lars Sundberg /

KFO Org.nr

8020 0l-8555

8ox20203,104 60 Stockholm. Besöftsadress: Bohusgatan 10. KFO-SERVICE .4,8 Org. nr

55 6454-0978

Telefon 08-70254 00.Telefax 08-71488 21. Postgiro 645 t268-4.



ANTAGANDE AVHUWDAWAL

Kooperationens Förhandlingsorganisation, KFO, och Privattjåinstennakarællen, I{fK, har
den 6 februari 1997 t'atrathuvudavtal.

LÈirarftirbundet antar härmed huvudavtalet.

Stockholm den 6 mars 1997 S tockholm den'l'4mars 1997

¿ß
Lan Sundberg
För KFO För Llirarförbundet
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Overenskommelse om åindring av Förhandtinpordning
mellan Kooperationens Förhandlingsorganisation och Låirarförbundet

Med anledning av parternas antagande av huvudavtalet mellan KFO och PTK,
enas KFO och Lärarförbundet att 3$ a) andra stycket i mellanvarande Förhandlingsordning för
skolor/utbildningsanordnarc s¿ùmt förskolor och fritidshem skall ha följande lydelse:

Lokal förhandling skall påbörjas snarast möjligt och senast wâ veckor från dagen för dess
påkallande, såvida ej parterna enas om uppskov.

Stockfiolm den 6 mars 1997 Stockholm denfll mars 1997

För Lärarförbundet



ANTAGANDE AVHUWDAVTAL

Kooperationens Förhandlingsorganisation, tr(FO, och Privattjänstennakartellen, PTK, har
den 6 februari 1997 tätrathuvudavtal.

Lärarftirbundet antat h¿irmed huvudavtalet.

Stoclfiolm den 6 mars 1997 Stockholm 6s¡r/, ì mars L997

Lars Sundberg
För I(FO För Lärarförbundet
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Overenskommelse om åindring av Förhandlingsordning
mellan Kooperationens Förhandlingsorganisation och Lärarförbundet

Med anledning av parternas antagande av huvudavtalet mellan I(FO och fIlK,
enas I(FO och Lärarförbundet att 3$ a) andra stycket i mellanvarande Förhandlingsordning för
skolor/utbildningsanordnrre samt fthskolor och fritidshem skall ha fti,ljande lydelse:

Lokal förhandling skall påbörjas snarast möjligt och senast två veckor från dagen för dess
påkallande, såvida ej parterna enas om uppskov.

Stockholm den 6 mars 1997 Stockholm den,*/ mars 1997

?w
För I(FO För Låirarförbundet


