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Medbestämmandeavtal KFO-LO-PTK 
 

Förhandlingsprotokoll 
 
Ärende: Medbestämmandeavtal 
 
Parter: Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) 
 samt 
 Landsorganisationen i Sverige (LO) och  
 Privattjänstemannakartellen (PTK) 
 
Tid och 1990 03 09 
Plats: KFO:s lokaler, Bohusgatan 10, Stockholm 
 
Närvarande  
för KFO: Leif I Lewin, Roland Svensson, Rolf Attner, Kurt Sjöberg och Lars Sundberg 
 
för LO: Stig Malm, Bertil Jonsson, Tore Andersson och Göran Karlsson 
 
för PTK: Björn Bergman, Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Lars Hellman, Bo Henning, 

Sven Magnusson, Lars E Rabenius, Karl-Gunnar Skoog, Rune Tjernell och Stig 
Ahlin (adjungerad) 

 
 
 
§ 1 Medbestämmandeavtal 
 KFO, LO och PTK träffar bifogade medbestämmandeavtal (MBA), bilaga 1. 
 
§ 2 Antagande av MBA på förbunds- och företagsnivå 
 1. 
 LO och PTK ska verka för att detta avtal antas som kollektivavtal av vart och ett av de 

förbund som är KFO:s motpart. När så skett blir avtalet gällande för KFO gentemot 
förbundet den 1 juli 1991 eller den tidigare tidpunkt som KFO, LO och PTK överens-
kommer om. 

 Genom sådant antagande ersättes tidigare mellan förbundet och KFO träffat medbe-
stämmandeavtal. I den mån förbund ej antagit det nu träffade avtalet senast den 
1 januari 1992 upphör tidigare träffat sådant avtal att gälla nämnda dag. 

 
 2. 
 MBA blir gällande för KFO-medlem så snart MBA antagits av LO- och PTK-förbund, 

som är KFO-medlems lokala kollektivavtalsmotpart. 
 
 3.  
 Parterna förbinder sig att gemensamt initiera att lokalt anpassade medbestämmandeav-

tal träffas hänförande sig till avsnittet ”Medbestämmandeområden” inom företag där 
MBA är gällande. 
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Anmärkning: 
Tidigare träffade lokala MBA påverkas ej av detta avtal vare sig vad gäller inne-
håll eller giltighetstid. Dock ska förhandlingsordningen enligt detta avtal tilläm-
pas på lokala MBA. Parterna utgår ifrån att förhandlingar upptas om anpassning 
av tidigare träffade lokala MBA till detta avtal. 

 
§ 3 Parterna uttalar följande rörande tillämpningen av reglerna om 

arbetstagarkonsult i MBA: 
 De lokala arbetstagarorganisationerna avses anlita arbetstagarkonsult främst inför 

förestående förändringar som har väsentlig betydelse för företagets ekonomi och/eller 
för de anställdas sysselsättning. Syftet med detta är att ge de fackliga organisationerna 
möjligheter att analysera föreliggande faktaunderlag och att ta ställning till de frågor 
som förändringen aktualiserar. Konsulter kan ej i denna egenskap ges förhandlingsupp-
drag. 

 
§ 4 Parterna uttalar följande rörande rättstvister avseende detta avtal: 
 Avtalets huvudsakliga tvistelösningsinstitut är Kooperativa Fackliga Rådets rådgivande 

nämnd dit de lokala och/eller centrala parterna normalt skall hänskjuta en tvist för att 
erhålla rekommendation till lösning av tvistefrågan. 

 
§ 5 Detta avtal har tillkommit mot bakgrund av att tidigare avtal inte medfört ett lokalt 

införande av medbestämmande som förutsattes vid tillkomsten. För att följa upp detta 
avtal vad avser de gemensamma målen är parterna överens om att i januari 1994 
gemensamt utvärdera utvecklingen på området. 

 
§ 6 Parterna konstaterar att vissa företags medlemskap i KFO inte omfattar samtliga 

personalgrupper. Således omfattar MBA inte samtliga avtalsområden hos dessa KFO-
medlemmar. 

 
 
Vid protokollet: 
 
Lars Sundberg 
 
 
 Justeras: 
 
Leif I Lewin Tore Andersson Bertil Blomqvist 
 
Rolf Attner Göran Karlsson 
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Medbestämmandeavtal 
 

Gemensamma värderingar 
 
Kooperativa och folkrörelseägda företagens särart 
Avtalsparterna är medvetna om de kooperativa och folkrörelseägda före-
tagens och organisationernas särskilda ställning och ägarstruktur och är 
därför ense om att särskilda förhållanden gäller till följd av det medlems-
demokratiska inflytandet inom företag och föreningar. 
 
Med denna utgångspunkt är parterna vidare ense om att i enlighet med 2 § 
i medbestämmandelagen tillämpa detta avtal på sådant sätt att medlem-
marnas rätt att forma verksamhetens mål och inriktning inte inskränkes. 
 
Mål 
KFO, LO och PTK har som gemensamt övergripande mål att genom kon-
tinuerlig anpassning av medbestämmandet till förändringar för företaget 
och i dess omvärld 
– förbättra arbetsförhållanden och arbetsinnehåll, 
– öka arbetstillfredsställelsen, 
– främja jämställdheten mellan könen, 
– skapa förutsättningar för ökad gemensam förståelse för företagets 

problem, möjligheter och utveckling, 
– främja företagets effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft så att 

därmed förutsättningarna för trygghet och utveckling i arbetet förbätt-
ras. 

 
Utveckling genom medbestämmande 
De anställdas medbestämmande kan leda till att bättre förutsättningar ska-
pas för att tillvarata den viktiga tillgång som de anställda och deras sam-
lade kunnande utgör för företaget. Samtidigt ges de anställda möjlighet till 
trygghet, engagemang och utveckling i arbetet liksom goda relationer och 
trivsel på arbetsplatsen. 
 
Företagens utvecklingsmöjligheter i skilda avseende är olika på grund av 
t ex storlek, inriktning och marknadsförutsättningar samt företagsform, 
bransch och lönsamhet. Det är därför naturligt att medbestämmandet mås-
te utformas och tillämpas med hänsyn tagen till varje företags aktuella el-
ler ändrade förutsättningar. I denna utveckling är arbetstagarorganisatio-
nernas medverkan en viktig del. 
 
Ökat inflytande för de anställda genom medbestämmande förutsätts skapa 
bättre beslutsunderlag. Detta innebär också ökat ansvarstagande för den 
anställde i det egna arbetet. Genom att utöva medbestämmandet i praktis-
ka och rationella former bör beslutsfattandet kunna ske utan fördröjning. 
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Lämpliga personalutvecklande åtgärder förebygger personalproblem, be-
fordrar personalrörlighet samt grundlägger förutsättningar för jämställdhet 
mellan könen. För de anställda är det vidare av stor betydelse att organisa-
tions- och arbetsformer utformas så att beslut kan fattas så nära de berörda 
anställda som möjligt. Det är också viktigt att den enskildes kunnande och 
kompetens oavsett kön tillvaratas och förbättras och blir avgörande för 
vilka arbetsuppgifter som den enskilde ska svara för. 

 
 
 

Allmänna bestämmelser 
 
 §1  Förhållandet till lag och andra avtal 

Medbestämmandelagen (MBL) gäller som grund för detta avtal. Medbe-
stämmandeavtalet (MBA) är att se som en påbyggnad och vidareutveck-
ling av lagen för att främja utveckling och samverkan i företaget. Avtalet 
och med stöd därav träffade lokala överenskommelser inskränker således 
inte på rättigheter och skyldigheter enligt gällande lag och avtal. 
 
Medbestämmande utövas av de lokala fackliga organisationerna genom 
förhandlingar och/eller lokala medbestämmandeformer enligt detta avtal. 
I medbestämmandefrågor, som ej uttryckligen regleras i detta avtal eller i 
lokal överenskommelse gäller medbestämmandelagen. 
 

Anmärkning: 
Parterna understryker att samverkan mellan LO och PTK såväl lokalt 
som centralt utgör en viktig grund för detta avtal. 
 
KFO noterar att LO och PTK för sin inbördes samverkan slutit över-
enskommelse om "Facklig samordning av medbestämmandefrågor" 
(bilaga A). (Återges ej i detta tryck.) 

 
 
 

Medbestämmandets former  
 
 
Lokalt ansvar 

§2  Anpassning till lokala förhållanden 
Mom 1   
Formerna för samverkan och medbestämmande anpassas till de lokala för-
hållandena på arbetsplatsen. De lokala parterna har ett gemensamt ansvar 
för att få till stånd ändamålsenliga samverkans- och medbestämmande-
former. 
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Delegering till de 
direkt berörda 

Mom 2   
Organisations- och arbetsformer som innebär att beslut kan delegeras till 
de direkt berörda är av stor betydelse. En utveckling i denna riktning 
ställer krav både på företagets organisation och organisationen av det 
fackliga arbetet. 
 

Medbestämman-
deformer efter 
lokal överens-
kommelse 

Mom 3   
Efter framställan från lokal part bör arbetsgivaren och de lokala arbetsta-
garorganisationerna träffa överenskommelse om hur medbestämmande ska 
utövas. Därvid kan följande former komma i fråga: 
 
• MBL-förhandling 
Förhandlingar mellan företaget och facklig organisation enligt MBL. 
 
• Linjeförhandling 
En annan form för medbestämmande är att fackliga företrädare på olika 
nivåer medverkar i företagets ordinarie linjeorganisation (linjeförhandling 
och linjeinformation). 
 
• Partssammansatta organ 
Medbestämmande kan också utövas i partssammansatta samarbets- och 
informationsorgan. 
 
• Projekt 
Lokalt kan överenskommas att till tiden begränsade frågor (exempelvis 
investering i byggnader och maskiner, omstrukturering, organisationsför-
ändring) behandlas och genomföres i projekt med medverkan av de lokala 
arbetstagarorganisationerna. 
 
• Överenskommelsens innehåll 
Den lokala överenskommelsen ska vara så utformad att det klart framgår 
vilka medbestämmandefrågor och medbestämmandeområden enligt 4-7 
§§, som omfattas av linjeförhandlingar, partssammansatta organ och 
projekt. 
 
Överenskommelsen kan ges den innebörden att primär förhandlings- och 
informationsskyldighet enligt MBL sker inom ramen för dessa medbe-
stämmandeformer. 
 

Kommentar 
Avsikten är att den information som lokal facklig part erhåller enligt 
detta avsnitt minst ska motsvara informationen enligt 19 § MBL. 

 
Rådrum Mom 4   

Facklig representant ska vid medverkan i linjeförhandling, partssamman-
satt organ och projektarbete ges skäligt rådrum för att bedöma uppkomna 
frågor. 
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Medbestämman-
deförhandling 

Mom 5   
Facklig representant har vid medverkan i linjeförhandling, partssamman-
satt organ och projektarbete, rätt att hänskjuta viss medbestämmandefråga 
till förhandling enligt MBL. 
 
Uppkommer fråga om nödvändigheten och omfattningen av personalin-
skränkningar ska frågan handläggas enligt MBL:s regler om annat ej 
innefattas i den lokala överenskommelsen. 
 

Mindre företag Mom 6   
Arbetstagarorganisation kan utse kontaktombud/arbetsplatsombud eller 
motsvarande på arbetsplats där klubb saknas. Arbetstagarorganisationen 
informerar arbetsgivaren om kontaktombudets uppgifter och befogenheter. 
 

Koncerner och 
företag med flera 
driftsenheter 

Mom 7   
Frågor enligt 11 § MBL och detta avtal som har betydelse för flera enheter 
i en koncern kan behandlas i särskild ordning. Koncernledningen och de 
berörda lokala arbetstagarorganisationerna bör träffa överenskommelse 
om hur medbestämmandet ska utövas i sådana fall. De lokala arbetstagar-
organisationerna bör därvid utse en grupp företrädare med befogenhet att 
överlägga och förhandla med koncernledningen. 
 
I de fall övergripande beslut medför viktigare förändringar lokalt ska, om 
ej annat följer av överenskommelse, förhandlingar rörande genomförande 
av beslut ske enligt 11 § MBL. 
 
I överenskommelsen kan intas bestämmelse om att även förhandlingar 
enligt 12 § MBL kan behandlas på motsvarande sätt. 

 
 
 

Medbestämmandeområden 
 
 § 3  Inledning 

För att ett företag ska vara framgångsrikt krävs förutom utvecklingsinsatser 
av många olika slag de anställdas medbestämmande. I detta avtal behandlas 
fyra medbestämmandeområden, nämligen: 
– Arbetsorganisation 
– Planering och resursanvändning 
– Teknisk och organisatorisk utveckling 
– Personalpolitik 
 
Om arbetsgivaren eller de lokala fackliga organisationerna så begär förhand-
lar de lokala parterna om riktlinjer för utveckling av medbestämmandet. 
Parterna ska söka komma fram till en överenskommelse om hur medbe-
stämmande fortlöpande ska bedrivas. 
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Allmän inriktning 

§ 4  Arbetsorganisation 
Mom 1   
Arbetsorganisationen ska utformas så att företagets styrka och kompetens 
ökar genom att de anställda i det dagliga arbetet får möjligheter till gemen-
skap, stimulans och omväxling samt att de anställdas kunskaper och erfaren-
heter tas till vara och utvecklas. Anställd ska ha möjlighet att medverka i 
utformningen av den egna arbetssituationen samt det förändrings- och 
utvecklingsarbete som berör det egna arbetet. För att minska monotoni och 
starkt specialiserade arbetsmoment bör arbete i grupp eller andra arbetsfor-
mer kunna utvecklas. 
 

Kommentar 
Om de lokala fackliga organisationerna så begär redovisas och dis-
kuteras den befintliga arbetsorganisationens uppbyggnad i företaget. 

 
Förändring av 
arbetsorganisa-
tionen 

Mom 2   
Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna samverkar kring utveckling 
av arbetsorganisationen. Därvid ska eftersträvas att medbestämmandet 
utformas så att det innebär ökat inflytande och ansvar för de anställda i 
arbetet. 
 
Detta kommer i de flesta fall att kräva förändring och utveckling av arbets-
organisation och arbetsformer. Decentralisering och delegering är därvid av 
avgörande betydelse. 
 
De anställda skall ges möjligheter att medverka i planering av det egna 
arbetet. Detta innebär bl a att de anställda ges ökat ansvar och större be-
fogenheter. Diskussioner och överväganden med chef och arbetskamrater 
kring det gemensamma arbetet samt kring möjligheter till delegering inom 
klart avgränsade områden är ett viktigt inslag i detta sammanhang. Delege-
ring av ansvar och beslutsfattande kan inom en organisatorisk enhet och 
inom väl preciserade avsnitt ske till en grupp av anställda, som själva lägger 
upp det gemensamma arbetet. 
 
En utveckling av arbetsorganisationen kan t ex omfatta införande av 
lagarbete, grupporganisation, arbetsväxling, arbetsutvidgning eller andra 
produktivitetsfrämjande åtgärder. 
 

Information, 
erfarenheter och 
idéer 

Mom 3  
De anställdas idéer är ett viktigt inslag i utvecklingsarbetet. De anställda bör 
- enskilt och i grupp - stimuleras att aktivt delta i problemlösningar. Till 
områden av betydelse i detta sammanhang hör effektivitet, rationalisering, 
planering, arbetsorganisation, teknisk utveckling, marknadsutveckling och 
energihushållning. 
 

Kommentar 
Det har visat sig att, där förhållandena så medger, arbetsplatsträffar kan 
vara en lämplig form för idéutbyte och information enligt detta moment. 
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Arbetsväxling Mom 4   
Arbetsväxling syftar till att öka möjligheterna till personlig utveckling och 
tillvarata speciell kompetens samt åstadkomma omväxling i arbetet. Detta 
kan uppnås genom förändringar av de egna arbetsuppgifterna eller genom 
arbetsbyten under viss tid med andra anställda. 
 

  
 
Allmän inriktning 

§ 5  Planering och resursanvändning 
Mom 1   
Information och insyn i företagets ekonomiska situation är en betydelsefull 
utgångspunkt för samverkan, inflytande och utvecklingsinsatser. De 
anställdas erfarenheter och kunskaper exempelvis rörande produktionsut-
rustning, kvalitet, arbetsmetoder och inköpsfrågor kan därigenom nyttiggö-
ras. Detta bidrar till stärkt konkurrenskraft för företaget. 
 
För att företaget ska kunna utvecklas krävs investeringar. Omfattningen och 
inriktningen av företagets investeringar beror bland annat på storlek och 
branschtillhörighet. De kan t ex omfatta produktionsutrustning, organisa-
tionsutveckling, produktutveckling, marknadsföring, utbildning och 
forskning. 
 
Företagsledningens framtidsbedömning ska redovisas så att de fackliga orga-
nisationerna i företaget får möjligheter att på ett tidigt stadium enskilt och 
gemensamt med företagsledningen behandla och bedöma företagets mark-
nadsutsikter, inköpsverksamhet, konkurrensläge, produktutveckling, produk-
tionsutrustning samt de anställdas trygghet och kompetens i arbetet. 
 

Långsiktig 
verksamhets-
planering 

Mom 2   
Vid företaget ska finnas en långsiktig verksamhetsplanering, som ska revide-
ras fortlöpande. 
 
Den långsiktiga verksamhetsplaneringen syftar till att förutse förändringar 
och därigenom öka företagets handlingsberedskap och orientering inför 
framtiden. 
 

Kortsiktig 
verksamhets-
planering 

Mom 3   
Vid företaget ska finnas en kortsiktig verksamhetsplanering och budget som 
normalt omfattar ett år, vari anges hur verksamheten förväntas utvecklas och 
bedrivas under det närmaste verksamhetsåret. 
 
Med utgångspunkt från den långsiktiga verksamhetsplaneringen och den 
lång- och kortsiktiga personalplaneringen ska det av den kortsiktiga verk-
samhetsplaneringen framgå i vilken utsträckning företagets kapacitet och 
resurser bedöms överensstämma med avsättningsmöjligheterna och vilka 
åtgärder som kan erfordras med anledning härav. 
 

Resultatuppfölj-
ning 

Mom 4   
De anställda skall fortlöpande kunna följa företagets utveckling i förhållande 
till planer och budget. 
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Allmän inriktning 

§ 6  Teknisk och organisatorisk utveckling 
Mom 1   
Teknisk och organisatorisk utveckling erbjuder många möjligheter som 
måste tillvaratas för att företagen ska överleva, vinna framgång och därmed 
också trygga arbete och anställning. Investeringar möjliggör produktivitets-
utveckling och skapar också möjligheter att introducera nya produktionssy-
stem, utnyttja modern teknik, utveckla de anställdas kunskaper, främja 
jämställdheten och därmed öka företagets konkurrenskraft. 
 

Engagerande 
arbete 

Mom 2   
Vid all teknisk och organisatorisk förändring ska ett gott arbetsinnehåll efter-
strävas. Alla anställdas möjligheter att öka sin kompetens och att ta ansvar i 
arbetet ska tillvaratas. De anställdas kunskaper bör tas tillvara och deras 
möjligheter till samarbete och kontakt med arbetskamrater främjas genom att 
arbetet organiseras enligt målsättningarna i detta avtal. 
 

Förändrings-
arbete 

Mom 3   
När teknisk och organisatorisk utveckling som innebär viktigare förändring 
för de anställda planeras medverkar de fackliga organisationerna. 
 
Arbetsgivaren redovisar de bedömningar som aktualiserar förändringen samt 
de tekniska, ekonomiska, arbetsmiljö- och sysselsättningsmässiga konse-
kvenser som kan överblickas. 
 

  
 
Allmän inriktning 

§ 7  Personalpolitik 
Mom 1   
Avgörande för företagets konkurrensförmåga är hur väl det lyckas med att 
motivera de anställda samt utveckla deras samlade kompetens. Det krävs 
strategier och åtgärder för att underlätta och stimulera förnyelse och lärande. 
 
Personalpolitiken skall därför präglas av ett ansvarstagande för individen, 
dennes trygghet, arbetsuppgifter, engagemang och utvecklingsmöjligheter. 
Företagen och organisationerna ska vidare verka för en god arbetsmiljö och 
jämställdhet, samt skydda de anställda mot arbetsskada, arbetssjukdom och 
så långt som möjligt tillförsäkra dem ett meningsfullt och utvecklande 
arbete. 
 

Långsiktig 
personalplanering 

Mom 2   
Vid företaget ska finnas en långsiktig personalplanering. Planeringen utgör 
en del av företagets verksamhetsplanering och ska innehålla uppgifter om 
förväntad yrkes- och personalsammansättning samt utbildningsbehov inom 
företaget samt ange förväntade förhållanden beträffande sysselsättning. 
 

Kortsiktig 
personalplanering 

Mom 3   
Vid företaget ska finnas en kortsiktig personalplanering omfattande ett år. 
Den utgör en del av företagets verksamhetsplanering och långsiktiga 
personalplanering. 
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Introduktion 
 

Mom 4   
Nyanställd och omplacerad har rätt att erhålla introduktion vars syfte är att 
ge orientering om företaget, övriga anställda, fackliga organisationer och 
aktuella arbetsuppgifter. 
 
Person som omplaceras ska erhålla introduktion anpassad till vederbörandes 
erfarenhet, anställningstid, arbetets svårighetsgrad, tidigare introduktion etc. 
 
Vid genomförande av introduktionsprogram svarar berörd lokal arbetstagar-
organisation för den fackliga orienteringen. 
 
Enas ej parterna om utformningen av och innehållet i introduktionspro-
grammet kan lokal arbetstagarorganisation avgöra programmets utformning 
och innehåll. 
 
Om arbetsgivaren anser att programmets utformning och innehåll ej är 
skäligt med hänsyn till förhållandena i företaget kan arbetsgivaren hänskjuta 
frågan till Kooperativa Fackliga Rådets rådgivande nämnd. 
 

Utbildning Mom 5   
Möjligheter till utbildning ska genom arbetsgivaren beredas alla anställda i 
enlighet med upprättad utbildningsplanering. Denna ska ansluta till företa-
gets förändringsarbete. 
 
Av utbildningsplaneringen ska framgå utbildningens målsättning samt vilka 
studieformer som ska användas vid utbildningens genomförande. Vidare ska 
framgå efter vilka grunder urval ska ske till utbildning. Utbildning om 
företagets och arbetsplatsens ekonomi och aktuella problem bidrar till 
företagets utveckling. Sådan utbildning bör aktivt främjas. 
 
Här aktuell utbildning ska ske på betald arbetstid eller eljest på arbetsgiva-
rens bekostnad. 
 

Personalinforma-
tion 

Mom 6   
Varje anställd har en unik kunskap om den egna arbetsplatsen och därmed 
mycket stora möjligheter att föreslå förbättringar till gagn för det samlade 
resultatet. Det är angeläget att alla känner ansvar för ett effektivt utnyttjande 
av utrustning och material. En förutsättning för de anställdas medverkan är 
information om planerade insatser och resultatuppföljning. 
 
De anställda ska regelbundet - främst från närmaste överordnad - enskilt eller 
i grupp få god kännedom om förhållanden på arbetsplatsen som påverkar det 
egna arbetet samt översiktlig information om företaget och förhållanden som 
påverkar företagets verksamhet. 
 
I företag som ingår i koncern lämnas övergripande information om koncer-
nen inklusive verksamhet utomlands. 
 
De anställda ges fortlöpande översiktlig information om företagets ekono-
miska utveckling i konkret och lättillgänglig form. 
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På begäran av de lokala arbetstagarorganisationerna ska viss fråga ingå i 
informationen om detta ej medför oskäligt merarbete eller kostnad. 
 
Arbetsgivaren ska lämna information muntligt och/eller skriftligt. Muntlig 
information ska ske under arbetstid om detta ej medför betydande hinder för 
arbetets behöriga gång. 
 

Rekrytering Mom 7   
Vid rekrytering ska möjligheterna till att utveckla arbetsuppgifterna och 
vidga arbetsinnehållet såväl i den enskildes som i företagets intresse 
ingående prövas. 
 
Ledigförklarade tillsvidareanställningar och objektsanställningar med 
undantag av befattningar i företagsledande ställning ska internannonseras 
innan anmälan till arbetsförmedling görs och eventuell extern annonsering 
sker. 
Samma förfaringssätt bör tillämpas vid andra former av anställning. 
 
Vid tillsättande av ledigförklarad befattning ska intern rekrytering i första 
hand prövas. 
 

Anställning Mom 8   
I företaget ska finnas handläggningsregler för anställningsfrågorna av vilka 
det ska framgå de allmänna principerna för anställning, vilka urvalsmetoder 
som används samt hur den enskildes integritet skyddas. 
 
För anställning av personal med huvudsakligen arbetsledande uppgifter och 
personal som huvudsakligen handlägger personalfrågor ska särskilda regler 
utarbetas med utgångspunkt från de allmänna anställningsprinciperna. 
 
Sökande som avses bli anställd har rätt till samtal med redan anställda i 
berörd grupp och med representant för lokal arbetstagarorganisation. 
 

Omplacering Mom 9   
Omplacering av anställd kan vara en personalutvecklande åtgärd. Omplace-
ring kan dessutom ske med syfte att rehabilitera eller finna sysselsättning åt 
anställd med begränsad arbetsförmåga. Hänsyn tas härvid till eventuella 
förslag till åtgärder från anpassningsgrupp. 
 
Omplacering kan även bli aktuell i samband med förändrad verksamhet eller 
ändrad organisation. 

 
 Anteckning 

Om det i kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor finns 
regler om omställning och omflyttning, ska dessa regler tillämpas även 
beträffande omplacering. 

 
Anställnings 
upphörande 

Mom 10  
Om lokal part begär det ska parterna gemensamt utreda, undersöka och 
analysera orsakerna till onormal avgång. 
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Facklig verksamhet 
 
 § 8  Bedömning av den fackliga verksamhetens omfattning 

Omfattningen av den fackliga verksamhet som fackliga förtroendemän 
utövar och som rimligen kan förutses ska framgå av bedömning som görs av 
de lokala arbetstagarorganisationerna för företagets nästkommande verk-
samhetsår. Bedömningen utgör grund för företagets planering och budgete-
ring. 
 
Innan lokala arbetstagarorganisationer fastställer omfattningen av facklig 
verksamhet ska informativa diskussioner ske med företaget. 
 
De lokala arbetstagarorganisationerna omprövar bedömningen vid de tid-
punkter som företagets planering och budget omprövas. 
 

  
 § 9  Facklig information på betald tid 

Facklig medlem har rätt att på betald tid högst fem timmar per år delta i av 
lokal arbetstagarorganisation ordnade fackliga möten på arbetsplatsen i 
frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller som i övrigt har samband 
med den fackliga verksamheten vid företaget. 
 
Den närmare tillämpningen av denna bestämmelse överenskommes mellan 
arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen. Härvid ska beaktas 
att möte förläggs så att det medför minsta möjliga störningar för produktio-
nen eller arbetets behöriga gång. I normala fall förläggs mötet utanför 
ordinarie arbetstid, varvid övertidsersättning utges. 
 
Efter lokal överenskommelse kan mötet förläggas på ordinarie arbetstid. Då 
ska i den betalda tiden inräknas tid som åtgår för förflyttningen till och från 
mötet. 
 

  
 § 10  Fackligt kontaktarbete 

Fackliga representanter anställda inom koncerner har rätt till betald ledighet i 
skälig omfattning för fackligt kontaktarbete. 
 
På begäran av lokala fackliga organisationer som ingår i koncernen ska 
förhandlingar äga rum om former och kostnader för kontaktarbete. Kost-
naderna avser ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt resor och trakta-
menten. Sådan facklig verksamhet bör budgeteras för nästkommande 
verksamhetsår. 
 
Möjligheter till samordning mellan kontaktarbete och andra överläggningar, 
exempelvis mellan de lokala fackliga organisationerna och koncernledningen 
ska tillvaratas. 
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Det förutsätts att lokal överenskommelse om fackligt kontaktarbete träffas 
mellan koncernledningen, i koncernen ingående företag och företrädare för 
lokala arbetstagarorganisationer. 
 

Kommentar  
Till grund för bedömning av fackligt kontaktarbete ligger såväl behovet 
av en ändamålsenlig facklig verksamhet som arbetsgivarens resurser 
och förhållanden i övrigt. Därvid ska beaktas koncernens eller före-
tagets storlek, organisation, struktur och beslutsordning samt den fack-
liga strukturen. 
 
Parterna rekommenderar att lokala överenskommelser träffas om fack-
ligt kontaktarbete inom koncerner avseende företag belägna i Norden.  

  
 

§ 11  Arbetstagarkonsult 
Mom 1 
Arbetstagarorganisationerna har på sätt som nedan anges rätt att på arbetsgi-
varens bekostnad utse och anlita arbetstagarkonsult.  
 
Mom 2  
Om de lokala arbetstagarorganisationerna avser att utse och anlita arbets-
tagarkonsult ska förhandling härom upptagas med arbetsgivaren, varvid 
bland annat plan ska fastställas avseende konsultinsatsernas omfattning, 
innehåll och kostnad samt avtalsvillkor för konsulten. 
 
Mom 3 
Uppnås ej enighet vid lokal förhandling kan arbetsgivaren inom tio dagar 
efter det att den lokala förhandlingen avslutats påkalla central förhandling. 
 
Mom 4 
Parterna har rätt att anlita Kooperativa Fackliga Rådets rådgivande nämnd 
för rådgivning i frågor som omfattas av mom 2. 
 
Mom 5 
Rätten att utse och anlita arbetstagarkonsult samt att fastställa i mom 2 
angiven plan tillkommer de lokala arbetstagarorganisationerna därest 
arbetsgivaren ej påkallat central förhandling enligt mom 3. Har sådan 
förhandling skett utan att enighet kunnat uppnås tillkommer dock denna rätt 
berörda förbund. 
 
Mom 6 
Arbetstagarkonsult ska genom styrelsen, verkställande direktören eller annan 
som företräder företagsledningen erhålla biträde och information enligt MBL 
och detta avtal i den mån det erfordras för uppdragets genomförande. 
 

Anteckning 
KFO har godkänt att löntagarsidans handläggning sker enligt överens-
kommelsen mellan LO och PTK om "Facklig samordning i medbe-
stämmandefrågor" (överläggningsordning - medbestämmandefrågor). 
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 § 12  Arbetslivsforskning 

Med arbetslivsforskning avses forskning som är inriktad på arbetslivet och 
dess effekter på människan och samhället. Forskningen ska ekonomiskt 
stödjas av Arbetslivscentrum, Arbetsmiljöfonden, statlig forskningsorganisa-
tion eller annan av parterna godkänd organisation. 
 
Om arbetsgivare eller lokal arbetstagarorganisation önskar att arbetslivs-
forskare ska beredas tillträde till arbetsplatsen ska förhandling härom upptas 
med motparten. Parterna ska därvid söka träffa överenskommelse om en 
forskningsplan, vari anges förutsättningarna för forskarens tillträde och 
villkoren för de anställda som berörs av forskningen. 
 
Uppnås ej enighet vid lokal förhandling äger part, som upptagit förhandling-
en, påkalla central förhandling inom tio dagar efter det att den lokala 
förhandlingen avslutats. 
 
Såväl vid lokal som central förhandling har part rätt att för rådgivning anlita 
Kooperationens Arbetsmiljönämnd i arbetsmiljöfrågor samt Kooperativa 
Fackliga Rådets rådgivande nämnd i övriga frågor, som omfattas av andra 
stycket. 
 
Har lokal överenskommelse enligt andra stycket ej träffats äger KFO 
respektive berört förbund efter iakttagande av reglerna i tredje till och med 
femte stycket besluta att arbetslivsforskare ska beredas tillträde till arbets-
platsen. Därvid gäller att förbundets beslut ska fattas av dess styrelse. 
 

Anteckning 
KFO har godkänt att löntagarsidans handläggning sker enligt överens-
kommelse mellan LO och PTK om "Facklig samordning i medbestäm-
mandefrågor" (överläggningsordning - medbestämmandefrågor). 

 
 
 

Förhandlingsordning och Kooperativa Fackliga Rådet 
 
 
Medbestämman-
deförhandling 

§ 13  Förhandlingsordning 
Mom 1   
Förhandlingar som part påkallar enligt 11 eller 12 § MBL eller enligt § 2 
mom 5 i detta avtal ska upptas utan onödigt dröjsmål och i övrigt med den 
särskilda skyndsamhet som omständigheterna kräver. 
 
Önskar arbetstagarparten enligt 14 § MBL påkalla central förhandling och 
att arbetsgivaren ska avvakta med beslut eller åtgärder till dess sådan 
förhandling genomförts ska meddelande därom lämnas arbetsgivaren så 
snart som möjligt och senast sju dagar efter det den lokala förhandlingen 
avslutats. Om annat ej överenskommes gäller att förhandlingen upptages 
skyndsamt. 
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I fråga om sättet att förhandla gäller föreskrifterna i 15 § samt 16 § första 
och tredje styckena i MBL. 
 

  
Tvister om avtalet Mom 2  

Mom 2:1   
Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal samt lokala medbe-
stämmandeavtal ska snarast hänskjutas till förhandling mellan de lokala 
parterna. 
 
Uppnår de lokala parterna ej enighet ska tvisten på begäran av endera 
parten hänskjutas till central förhandling. Sådant hänskjutande ska ske 
skyndsamt efter de lokala förhandlingarnas avslutande. 
 
Framställan om lokal eller central förhandling ska dock senast göras inom 
de tidsfrister som anges i 64 § MBL. 
 
Mom 2:2 
Under lokal och/eller central förhandling kan endera parten föra viss fråga 
till Kooperativa Fackliga Rådets rådgivande nämnd som äger avge 
rekommendation till lösning av frågan. De centrala parterna har därvid att 
verka för att rekommendationen efterlevs. Följer part rekommendation kan 
ej fullgörelse krävas utöver vad som angetts i rekommendationen. 
 
Mom 2:3 
Vid tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal och lokala 
medbestämmandeavtal gäller följande. 
 
Följer ej part rekommendation enligt mom 2:2 kan en av de tvistande 
parterna, förutsatt att rådgivande nämnden avgett rekommendation till de 
centrala tvisteparterna, hänskjuta tvisten till prövning i arbetsdomstolen. 
Om parterna är ense om det, eller om de centrala parterna inte inhämtat 
eller erhållit rekommendation från rådgivande nämnden, kan tvisten 
hänskjutas till skiljenämnden i medbestämmandefrågor. Väckande av talan 
skall göras inom de tidsfrister som anges i MBL. 
 

 Mom 3 
Skadestånd kan i samband med avgörande av tvist om tolkning och 
tillämpning av detta avtal utdömas om part insett eller borde ha insett att 
handlandet innebar skada för motpart. Följer part av Rådgivande nämnden 
avgiven rekommendation ska skadestånd ej komma ifråga. 
 

 Mom 4 
Parterna är överens om att den tidpunkt inom vilken skiljedom enligt 18 § 
lagen om skiljemän ska meddelas ska vara den som skiljenämnden i det 
enskilda fallet bedömer erforderligt. 
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Gemensamt 
fackligt uppträ-
dande 

Mom 5   
Arbetstagarparter bör i lokala eller centrala förhandlingar uppträda gemen-
samt om arbetsgivaren så begär. Oavsett sådan begäran har arbetstagarpar-
terna rätt att förhandla gemensamt när de så finner lämpligt. 

  
 
 
Rådets uppgifter 

§ 14  Kooperativa Fackliga Rådet 
Mom 1   
Rådet har till uppgift 
att främja utvecklingen av medbestämmandefrågorna i företagen och 

aktivt följa tillämpningen av MBA, 
att ge rekommendationer om arbetet i medbestämmandefrågor, 
att behandla frågor rörande forsknings- och utvecklingsarbete som har 

betydelse för medbestämmandefrågorna, 
att vara huvudman för 
 - Rådgivande nämnden (mom 5) 
 - Skiljenämnden i medbestämmandefrågor (mom 6) 
samt att i övrigt fullgöra de uppgifter parterna gemensamt uppdrar åt 
Rådet. 
 

Rådets organisa-
tion 

Mom 2  
Mom 2:1 
Rådet består av 20 ledamöter, varav 10 utses av KFO och 10 av LO och 
PTK. 
 
Mom 2:2 
Mandattiden för ledamot är tre år. 
 
Mom 2:3 
Rådet utser inom sig ordförande och två vice ordföranden. 
 
Mom 2:4 
Rådet beslutar om sina arbetsformer. 
 

Rådets arbetsut-
skott 

Mom 3   
Mom 3:1 
KFO, LO och PTK utser Rådets arbetsutskott bestående av fyra ledamöter, 
varav två utses av KFO och två av LO och PTK. 
 
Mom 3:2 
Mandattiden för utskottsledamot är tre år. 
 
Mom 3:3 
Arbetsutskottet utser inom sig ordförande. 
 

Kostnadsfördel-
ning 

Mom 4   
KFO, LO och PTK svarar för alla kostnader för sina respektive represen-
tanter vilka ingår i Rådet, dess arbetsutskott och nämnder. 
 
KFO svarar för Rådets övriga omkostnader. 
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Rådgivande 
nämnd 

Mom 5   
Mom 5:1 
Nämnden avger rekommendationer till parterna beträffande medbestäm-
mandeärenden som anmäls till nämnden. 
 
Nämnden handlägger även sådana ärenden som med tillämpning av MBA 
hänskjuts dit. Härvid har nämnden att söka ena parterna i syfte att uppnå 
överenskommelse med utgångspunkt från parternas egna förslag. 
 
Mom 5:2 
Nämnden består av ledamöterna i Rådets arbetsutskott. 
 
Mom 5:3 
Nämnden utser inom sig ordförande. 
 
Mom 5:4 
Nämnden avger yttrande i varje anmält ärende. Rekommendation enligt 
mom 5:1 första stycket förutsätter dock enighet bland samtliga ledamöter. 
 
Ärende anmäls skriftligen till nämnden. Nämnden har att omgående 
sammanträda och avgöra tvistens vidare handläggning. Nämnden komplet-
terar underlaget för sitt ställningstagande på erforderligt sätt. Vid behov 
kan nämnden kalla parterna till överläggning. 
 
Nämndens yttrande lämnas till parterna på sätt som nämnden bedömer 
lämpligt. 
 
I övrigt arbetar nämnden i enlighet med de anvisningar som lämnas av 
Rådet. 
 
Nämnden har rätt att vid behov till sig adjungera särskilt sakkunnig. 
 

Skiljenämnd i 
medbestämman-
defrågor 

Mom 6   
Mom 6:1    
Nämnden avgör slutligt rättstvist beträffande frågor som regleras i MBA 
och lokala medbestämmandeavtal. Vidare kan parterna gemensamt 
hänskjuta tvist som regleras i MBL till nämnden. 
 
Mom 6:2 
Nämnden består av åtta ledamöter varav fyra utses av KFO och fyra av 
LO och PTK samt en opartisk ordförande som utses av KFO, LO och PTK 
gemensamt. För ordföranden utses ersättare. 
 
Mom 6:3 
Mandattiden för ledamot är tre år. 
 
Mom 6:4 
Till nämndens förfogande finns en beredningsgrupp om tre personer, 
varav en utses av KFO, en av LO och en av PTK. 
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Mom 6:5 
Nämnden är beslutsför om den är fulltalig. Varje ledamot i nämnden har 
en röst. Som nämndens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter är 
ense om. 
 
Ärende anmäls skriftligen till nämnden med angivande av parts yrkande 
och med redogörelse för de omständigheter som part vill åberopa till stöd 
för sitt yrkande. 
 
Nämnden begär yttrande av motpart i varje ärende. Dessutom kompletterar 
nämnden på eget initiativ underlaget för sitt ställningstagande. 
 
Nämnden kallar inom två veckor från det ärende inkommit till nämnden 
till sammanträde samt sammanträder och avgör därefter ärendet så snart 
som möjligt. 
 
Nämndens beslut meddelas skriftligt och tillställs samtidigt parterna. 
Beslut är offentligt om parterna ej är ense om annat. 
 
Nämnden beslutar i övrigt om sina arbetsformer. 
 

Suppleanter Mom 7   
Vid förfall för ledamot i Kooperativa Fackliga Rådet, Kooperativa 
Fackliga Rådets arbetsutskott, Rådgivande nämnden, och Skiljenämnden i 
medbestämmandefrågor äger respektive part utse suppleant. 
 
 

 § 15  Giltighetstid 
Såväl mellan KFO och LO/PTK som mellan KFO och förbund, vilka 
antagit avtalet, gäller avtalet tills vidare med en uppsägningstid av tre 
månader. 
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Överenskommelse om förslags-
verksamhet KFO-LO-PTK 
 
 

Förhandlingsprotokoll 
  
Ärende: Överenskommelse om förslagsverksamhet 
  
Parter: Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) 
 Landsorganisationen i Sverige (LO) 
 Privattjänstemannakartellen (PTK) 
  
Tid och plats: 1990-03-09, KFO:s lokaler, Bohusgatan 10, Stockholm 
  
Närvarande  
för KFO: Leif I Lewin, Roland Svensson, Rolf Attner, Kurt Sjöberg och Lars Sundberg 
  
för LO: Stig Malm, Bertil Jonsson, Tore Andersson och Göran Karlsson 
  
för PTK: Björn Bergman, Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Bo Henning, Sven Magnus-

son, Lars E Rabenius, Karl-Gunnar Skoog, Rune Tjernell och Stig Ahlin (ad-
jungerad) 

 
 
 
§ 1 Uppgörelse 
 Parterna konstaterar att uppgörelse träffats om bilagda avtal. 
  
§ 2 Förbundsantagande 
 LO och PTK ska verka för att detta avtal antas av förbunden. Avtalet gäller på KFO:s 

medlemsföretag sedan såväl berört LO-förbund som PTK-förbund antagit det om inte 
annat överenskommes mellan KFO och berörda arbetstagarförbund. 

  
§ 3 Tvister om avtal 
 Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall behandlas enligt den förhand-

lingsordning som gäller för medbestämmandeavtalet KFO-LO-PTK av den 9 mars 
1990. Tvist kan av part för slutligt avgörande hänskjutas till Skiljenämnden i medbe-
stämmandefrågor. 

  
 I ersättningsfrågor ska dock tvist, innan den hänskjutas till Skiljenämnden, först föras 

till Kooperativa Fackliga Rådets rådgivande nämnd som äger avge rekommendation till 
lösning av tvisten. Parterna är överens om att MBL:s regler om tolkningsföreträde inte 
tillämpas på detta avtal. 
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 Anmärkningar: 
 1.  Detta avtal förutsätter skälighetsbedömningar i ett antal ersättningsfrågor 

vilka endast i ringa grad lämpar sig för formell tvistelösning utanför företaget. 
Parterna är överens om att om oenighet i en ersättningsfråga kvarstår efter loka-
la och centrala förhandlingar ska frågan enligt ovan föras till Kooperativa Fack-
liga Rådets rådgivande nämnd, som förutsättes företrädesvis genom förhand-
lingsmedverkan bistå parterna för att söka lösa tvisten. 

 
 2.  Parterna är överens om att den tidsfrist inom vilken skiljedom enligt 18 § 

lagen om skiljemän ska meddelas ska vara den som skiljenämnden i det enskil-
da fallet bedömer erforderlig. 

  
§ 4 Giltighetstid 
 Såväl mellan KFO och LO/PTK som mellan KFO och förbund, vilka antagit avtalet, 

gäller det tills vidare med en uppsägningstid av tre månader. 
  
  
Vid protokollet: 
 
Lars Sundberg 
  
 
 Justeras: 
 
Leif I Lewin Tore Andersson Bertil Blomqvist 
 
Rolf Attner Göran Karlsson 
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Avtal om förslagsverksamhet KFO-LO-PTK 
 
 
 
Kreativt och 
utvecklande 
arbetsklimat 

§ 1  Allmän inriktning 
I medbestämmandeavtalet KFO-LO-PTK anges bland annat att parterna är 
ense om att företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft främjas 
genom kontinuerlig anpassning av medbestämmandet till förändringar för 
företaget och i dess omvärld. Det ligger i alla parters intresse att medverka 
till ett så kreativt och utvecklande arbetsklimat som möjligt i företaget. 
  
Även om stora delar av idéutvecklingen måste ske inom ramen för den 
ordinarie organisationen och inom ramen för många anställdas arbetsupp-
gifter, är det därutöver angeläget att alla anställda ges möjlighet att 
komma med förslag som utvecklar företaget. Möjlighet att medverka med 
idéer och förslag i företagets verksamhet har också stor betydelse för den 
anställdes egen utveckling. De anställdas idéer är därför viktiga inslag i 
utvecklingsarbetet. Alla anställda bör således – enskilt eller i grupp – 
stimuleras att aktivt delta i problemlösningsarbetet i företaget. 
  
Parterna är ense om att en aktiv förslagsverksamhet är en viktig del i 
arbetet att utveckla företagets verksamhet. Ändamålsenliga organisations- 
och ersättningsformer samt åtgärder som stimulerar de anställdas intresse 
att medverka med idéer och förslag är viktiga inslag i en sådan verksam-
het. Förslagsverksamheten är också en naturlig utveckling av samarbetet 
mellan företagsledning och anställda. 

  
 
 
Lokal anpassning 

§ 2  Lokal anpassning 
Om arbetsgivaren eller de fackliga organisationerna så begär förhandlar de 
lokala parterna om tillämpning och anpassning av reglerna i detta avtal till 
förhållandena i företaget. 
  

Kommentar 
Lokala överenskommelser om förslagsverksamhet som redan finns 
och som enligt de lokala parterna fungerar väl bör behållas och om 
erforderligt anpassas och utvecklas. 
För sådan anpassning gäller de uppsägningsregler man lokalt är enig 
om eller om sådana regler saknas en uppsägningstid av tre månader. 

  
 
 
Organisation och 
praktisk hand-
läggning 

§ 3  Organisation och handläggning 
Förslagsverksamheten är en gemensam angelägenhet för företagsledning-
en och de lokala fackliga organisationerna. Lokal överenskommelse bör 
träffas om hur inlämning, registrering, bekräftelse, utredning och bedöm-
ning av förslag organiseras. 
  
Parterna är överens om att behandling av förslag skall ske i praktiska och 
decentraliserade former och med hänsyn till lokala förhållanden. Därvid 
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bör § 2 i Medbestämmandeavtalet utgöra vägledning. Om förslagskommit-
té inrättas bör denna i första hand svara för samordning och policy. Den 
löpande handläggningen av förslagsärenden bör ske i företagets linjeorga-
nisation genom samråd mellan ansvarig chef och lokal facklig företrädare. 

  
 
 
Rättighet att 
lämna förslag 

§ 4  Förslagsverksamhetens omfattning 
Mom 1  
De anställda har rätt att lämna förslag i alla frågor som rör företagets 
verksamhet som t ex avser förbättring av arbetsmetoder, teknik, miljö, 
energihushållning eller eljest främjar goda förhållanden och jämställdhet i 
arbetet. Flera förslagsställare kan lämna förslag gemensamt. Arbetsgivaren 
beslutar om förslag skall antas till genomförande. 
  

Kommentar 
Ett förslag skall ange dels att någonting går att förbättra, dels hur för-
bättringen skall åstadkommas. Förslag skall innebära något nytt i det 
föreslagna sammanhanget. 

 
Arbetstagares 
uppfinningar 
 

Mom 2  
Detta avtal gäller ej förslag som skall behandlas enligt lag om rätt till 
arbetstagares uppfinningar eller avtal mellan KFO och tjänstemannaorga-
nisationerna om arbetstagares uppfinningar. Om inom ramen för förslags-
verksamheten arbetsgivaren mottar förslag som kan bedömas vara 
patenterbar uppfinning skall arbetsgivaren iaktta sådan varsamhet i 
handläggningen av ärendet att sekretessen kring uppfinningen bevaras. 
 

 
Tvister 

Kommentar till §§ 3 och 4 
 Facklig representant har vid medverkan i samråd, förslagskommitté 

eller annan form, rätt att hänskjuta fråga till förhandling enligt med-
bestämmandeavtalets § 2 mom 5. 

  
 
 
Rätten till 
ersättning 

§ 5  Ersättningsprinciper 
Mom 1  
Arbetsgivaren beslutar efter samråd med lokal facklig företrädare om 
ersättning enligt nedanstående regler eller de ersättningsregler varom lokal 
överenskommelse träffats. 
  

Kommentar till §§ 3 och 5 mom 1 
Med begreppet ”lokal facklig företrädare” skall förstås företrädare i 
företaget som utses av den lokala fackliga organisationen. 

 
– i det egna 
arbetet 
 

Mom 2  
Förslag som arbetsgivaren utnyttjar berättigar till ersättning baserad på det 
ekonomiska eller praktiska värde förslaget har för företaget. 
  
För förslag som faller helt inom ramen för det egna arbetet eller inom 
ramen för särskilt uppdrag utges dock normalt ingen ersättning. Motsva- 
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rande gäller förslag som kommer fram inom projektgrupps eller kommittés 
arbete. 
 

– utanför det  
egna arbetet 
 

När ett förslag sålunda ligger ovanför de kvalifikationskrav arbetet eller 
befattningen ifråga ställer är förslagsställaren berättigad till ersättning. 
Vidare gäller att förslagsställaren alltid är berättigad till ersättning när ett 
förslag ligger helt utanför förslagsställarens befattning. 
  
I det fall ett förslag delvis faller utanför ramen för det egna arbetet eller 
särskilt uppdrag bör jämkad ersättning utges. 
  

Kommentarer 
1. Parterna är ense om att det är angeläget att man i företaget har en 
så positiv syn på förslagsverksamheten att flertalet anställda ser det 
som meningsfullt att komma med förslag till förbättringar. Det faktum 
att vissa anställda har till uppgift att utveckla idéer och lösa problem 
utesluter inte möjligheten för dem att få ersättning för förslag, som 
ligger utanför det egna arbetet eller befattningen. 
  
2. För förslag framtagna inom utvecklingsgrupper/kvalitetscirklar 
utges, med beaktande av nedanstående faktorer, reducerad ersättning. 
Omständigheter som bör beaktas vid bestämmande av reduktionens 
storlek är om förslaget tagits fram på gruppens eget initiativ eller ej, 
kostnader för gruppens arbete, vilken hjälp företaget bidragit med vid 
framtagning av förslaget, i vilken grad förslaget faller utanför grupp-
medlemmarnas egna arbetsuppgifter samt om kompensation utges på 
annat sätt. 

 
Beräkningsbar 
ersättning 

Mom 3  
För förslag som ger en ekonomisk beräkningsbar resultatförbättring utges 
ersättning motsvarande hälften av första årets resultatförbättring efter 
avdrag för avskrivningar och utvecklingskostnader hänförliga till detta år. 
  

Kommentar 
För förslag som medför särskilt stora resultatförbättringar kan reduce-
rad ersättningsnivå tillämpas. Omständigheter som härvid bör beaktas 
är om verksamheten har hög kapitalintensitet eller innebär produktion 
i längre serier. 

 
Icke beräknings-
bar ersättning 

Mom 4  
För förslag vars ekonomiska värde inte kan beräknas bör skälig ersättning 
utges, baserad på förslagets praktiska värde för företaget och förslagsstäl-
larens insats. 
  

Kommentar 
Om tabeller, skalor eller liknande hjälpmedel används för bedömning 
av förslags praktiska värde får dessa inte utformas så att ersättnings-
beloppets storlek i förväg maximeras. 
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Kvarstående rätt 
till ersättning 

Mom 5  
Om arbetsgivaren avvisar ett förslag men ändå vid ett senare tillfälle inom 
tre år beslutar att utnyttja förslaget skall förslagsställarens rätt till ersätt-
ning kvarstå. 
 

Omprövningsrätt Mom 6 
Förslagsställaren har rätt att begära omprövning av ersättning inom två år 
från ursprungligt beslut om sådan ersättning om det i efterhand visar sig 
att denna har beräknats på grundval av antaganden som väsentligen 
avviker från faktiska förhållanden. 

  
 
 
Vidgat nyttjande 

§ 6  Ersättning vid vidgad tillämpning 
Mom 1  
Om ett förslag utnyttjas vid en annan driftsenhet inom företag/koncern än 
den där förslagsställaren är anställd och detta inte beaktas när ersättningen 
ursprungligen fastställdes skall förslagsställaren erhålla ytterligare 
ersättning enligt ersättningsprincipen i § 5. 
  
Mom 2 
För förslag som ger arbetsgivaren intäkter från användning utanför 
företagets/koncernens egen verksamhet bör skälig ersättning utges.  
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Jämställdhetsavtalet KFO-LO/PTK  
jämte parternas kommentarer 
  
 
 

Inledning 
 
Jämställdhetsavtalet är till sin karaktär ett medbestämmandeavtal. I avtalet 
sägs därför att det aktiva och planmässiga jämställdhetsarbetet i företagen 
ska bedrivas i de former som anges i medbestämmandeavtalet mellan 
KFO-LO/PTK. 
  
I förhållande till tidigare jämställdhetsavtal kan de viktigaste nyheterna 
sägas vara att arbetsgivarens ansvar att bedriva jämställdhetsarbete för-
stärkts och att de lokala parterna ska överlägga om vilka jämställdhetsåt-
gärder som ska vidtas i det egna företaget. 
  
”Jämställdhetsproblem” kan återfinnas i alla typer av yrken och miljöer, 
även om de inte alltid är av samma art. Ett lokalt samarbete i frågan är 
nödvändigt och bör nu också vara lättare att åstadkomma när avtalet är 
gemensamt mellan LO, PTK och KFO. 
  
Förhandlingsprotokollet och avtalstexten återges i det följande med kom-
mentarer. 
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Förhandlingsprotokoll 
  
Ärende: Avtal om åtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
  
Parter: Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) 
 Landsorganisationen i Sverige (LO) 
 Privattjänstemannakartellen (PTK) 
  
Tid och plats: 1983-10-14, KFO:s lokaler 
  
Närvarande  
för KFO: Lars Thorstensson och Rolf Attner (vid prot.) 
  
för LO: Harry Fjällström, Stig Malm och Rune Molin 
  
för PTK: Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Lars Hellman, Bo Henning, C-H Hernlund, 

Sven Magnusson, Sune Tidefelt, Ingvar Seregard och Rune Tjernell 
 
 
 
§ 1 Jämställdhetsavtal 
 Med hänvisning till 7 § första stycket lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan 

kvinnor och män i arbetslivet och till medbestämmandeavtalet mellan KFO-LO/PTK 
träffar KFO, LO och PTK bifogade avtal om åtgärder för jämställdhet mellan kvinnor 
och män i arbetslivet (jämställdhetsavtalet). 

  
 Anteckning 
 Med anledning av att Kooperativa Fackliga Rådet enligt jämställdhetsavtalet 

skall följa utvecklingen på jämställdhetsområdet rekommenderar KFO, LO 
och PTK Rådet att i lämplig form till sig knyta sakkunniga i jämställdhetsfrå-
gor. 

   
§ 2 Parternas åtaganden 
 KFO, LO och PTK förbinder sig att aktivt verka för att ett målinriktat arbete bedrivs 

för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom det gemensamma avtalsområ-
det på grundval av de erfarenheter av sådant arbete, som finns inom KFOs medlemsfö-
retag och med beaktande av de krav som i sådant hänseende kan komma att framföras 
inom medlemsföretagen med stöd av medbestämmandeavtalet mellan KFO, LO och 
PTK. 

   
§ 3 Förbundsantaganden 
 LO och PTK ska verka för att jämställdhetsavtalet antas som kollektivavtal av vart och 

ett av de förbund som är KFOs motpart. När så har skett blir avtalet gällande gentemot 
förbundet för KFO samt även för KFO-medlem, i den mån förbundet utgör medlem-
mens lokala kollektivavtalsmotpart. 
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 Anteckning 1 
 Om ej samtliga LO-förbund antar avtalet utfäster sig LO att aktivt verka för att 

berörda förbund enas. 
  
 Anteckning 2 
 Om PTK-förbund, som representerar minst två tredjedelar av sammanlagda 

antalet PTK-medlemmar inom KFO-området antar avtalet i oförändrat skick 
blir detta gällande även för övriga PTK-förbund, som är motpart till KFO. 

   
§ 4 Tidigare överenskommelser 
 Detta avtal ersätter tidigare överenskommelser om åtgärder för jämställdhet mellan 

kvinnor och män på arbetsmarknaden, vilka träffats 1977-06-17 mellan KFO och LO 
samt 1978-02-10 mellan KFO, SIF, SALF och CF. 

  
  
Vid protokollet: 
  
Rolf Attner 
  
 
  
Justeras: 
  
Lars Thorstensson 
KOOPERATIONENS FÖRHANDLINGS- 
ORGANISATION 
 
Harry Fjällström 
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE 
  
Ingvar Seregard 
PRIVATTJÄNSTEMANNAKARTELLEN 
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Jämställdhetsavtal 
  
 

Det råder bristande jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället, bl a 
inom arbetslivet. Parterna är ense om att kvinnor och män skall ha lika möj-
ligheter på arbetsmarknaden. Härigenom kan också den nuvarande, ojämna 
fördelningen mellan kvinnor och män i olika sysselsättningar ändras. Detta 
leder i sin tur till att skillnader i genomsnittlig lön för kvinnor och män kan 
försvinna. 
  
Parterna har den gemensamma uppfattningen att den bristande jämställdhe-
ten främst är en följd av traditionella föreställningar om kvinnors och mäns 
olika roller i arbetslivet, familjelivet och samhällslivet. Parterna konstaterar 
att en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i mycket är en fråga om 
förändring av attityder och understryker det ansvar som åvilar arbetsgivare, 
arbetsledning och arbetskamrater att medverka till att bryta de traditionella 
föreställningarna om könsbestämda yrkesroller. Detta arbete försvåras av 
att könsfördomar ofta är omedvetna. Ett viktigt led i jämställdhetsarbetet 
måste därför vara att sprida kunskap och skapa opinion i frågan. 
  
KFO, LO och PTK är också eniga om att jämställdhetsåtgärder på arbetsli-
vets område inte ensamma kan åstadkomma jämställdhet i samhället i dess 
helhet, men att de verksamt kan bidraga till en utveckling i den riktningen. 
Det är därför väsentligt att åtgärder för jämställdhet vidtages i företagen. 
Vikten härav har också markerats i medbestämmandeavtalet KFO-LO/PTK. 

  
Kommentar: 
Skrivningen om att ”könsfördomar ofta är omedvetna” har tillkommit 
bl a mot bakgrund av utslag i Arbetsdomstolen. Omedvetna könsför-
domar har ofta visat sig leda till s k dold diskriminering. 

   

§ 1  Mål för jämställdhet i arbetslivet 
KFO, LO och PTK är ense om att viktiga mål för ett fortlöpande och plan-
mässigt jämställdhetsarbete är  
− att kvinnor och män skall ha lika möjligheter till anställning, utbildning, 

befordran samt utveckling i arbetet 
− att kvinnor och män skall ha lika lön för arbete av lika värde och även i 

övrigt lika anställningsvillkor 
− att arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållan-

den i övrigt skall ordnas så att de lämpar sig för både kvinnor och män 
− att en jämnare fördelning mellan kvinnor och män uppnås i sådana sys-

selsättningar där yrkesval och rekrytering visat sig vara könsbundna 
− samt att förvärvsarbete kan förenas med föräldraansvar. 
  

Anteckning 
Särbehandling som syftar till att uppnå dessa mål skall, med beaktan-
de av vad som anges i 3 § jämställdhetslagen, inte betraktas som dis-
kriminerande. 
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Kommentar: 
För att förverkliga de här målen måste ett aktivt jämställdhetsarbete 
bedrivas på arbetsplatserna. 
 
Ett fortlöpande och planmässigt jämställdhetsarbete förutsätter att det 
som grund för arbetet finns en åtgärdsplan som ska följas och utvär-
deras. 
 
Jämställdhetslagen förbjuder lönediskriminering pga kön. Jämställd-
hetsavtalets mål om lika lön måste beaktas i samband med löneför-
handlingarna i företagen. 
 
Ett annat mål för jämställdhetsarbetet är enligt avtalet att arbetsför-
hållandena utformas så att förvärvsarbete kan förenas med föräldra-
ansvar. Som exempel kan nämnas att småbarnsföräldrar, som vill ut-
nyttja sin rätt till förkortad arbetstid ofta har bestämda önskemål om 
hur deras arbetstid skall förläggas, bl a för att de skall klara barnom-
sorgen på ett bra sätt. Sådana önskemål bör allvarligt övervägas av de 
lokala parterna och tillgodoses så långt som möjligt. En annan åtgärd 
kan vara att införa flexibel arbetstid. 
 
Det är tillåtet att särbehandla endera könet för att uppnå målen. Be-
slutet måste dock vara ett systematiskt led i den förda personalpoliti-
ken i enlighet med grunderna för jämställdhetslagen 3 §. 
 
Särbehandlingen måste alltså vara planerad och de lokala parterna bör 
i en åtgärdsplan komma överens om i vilka fall särbehandling ska till-
lämpas. 
 
Exempel på särbehandlingsåtgärder: 
•  På följande befattningar/arbeten råder en ojämn könsfördel-
ning…… 
När en sådan befattning/arbete blir ledig och det finns sökanden av 
det underrepresenterade könet (= mindre än 50 %) med tillräckliga 
kvalifikationer ska sådan anställas, även om det finns sökanden av 
motsatt kön med lika eller bättre kvalifikationer. Detta ska även gälla 
vid vikariatstillsättningar. 
•  För att öka andelen kvinnor på de arbetsledande befattningarna på 
avdelningarna X och Y ska i första hand de kvinnliga arbetstagarna 
erbjudas arbetsledarutbildning. 

 

§ 2  Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsgivaren svarar för att ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivs i företa-
get. Omfattning och inriktning av åtgärderna anpassas till de lokala förhål-
landena såsom företagets personalsammansättning, storlek, geografiska be-
lägenhet och ekonomiska förutsättningar. 
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Kommentar: 
Genom jämställdhetsavtalet har arbetsgivaren bundit sig för att svara 
för ett aktivt jämställdhetsarbete. Ett aktivt jämställdhetsarbete förut-
sätter att arbetsgivaren ställer personal och pengar till förfogande för 
detta. 
 
Som alltid när man ställer krav på förändringar måste hänsyn tas till 
företagens förutsättningar på olika områden, t ex de ekonomiska för-
utsättningarna. 
 
Om arbetsgivaren och facket inte är överens om omfattning av eller 
inriktning på jämställdhetsarbetet i företaget och man heller inte 
kommer överens i central förhandling kan frågan för slutligt avgöran-
de hänskjutas till medbestämmandefrågor i Skiljenämnden. 

 

§ 3  De lokala parternas uppgifter 
De lokala parterna skall bedriva ett planmässigt och målinriktat arbete för 
jämställdhet. I sådant syfte skall de gemensamt kartlägga företaget från 
jämställdhetssynpunkt samt överlägga om vilka åtgärder som skall vidtas. 
Detta arbete skall bedrivas i former enligt medbestämmandeavtalet KFO-
LO/PTK. 
 
Arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna samverkar fortlö-
pande för att uppnå de uppställda jämställdhetsmålen. 
 
Vidtagna jämställdhetsåtgärder skall regelbundet utvärderas. 
 

Kommentar: 
De lokala parterna ska komma överens om i vilken form kartlägg-
ningsarbetet, överläggningarna om åtgärder och jämställdhetsarbetet i 
övrigt ska äga rum. Därvid bör § 2 i medbestämmandeavtalet utgöra 
vägledning. 
 
Överläggningarna om åtgärder bör resultera i en åtgärdsplan, i vilken 
avtalsparagraferna 4, 5, 6 och 7 vidareutvecklas så att det framgår 
vilka konkreta åtgärder som ska vidtas i det egna företaget. 
 
KFO, LO och PTK rekommenderar att åtgärdsplanen ingår i det loka-
la medbestämmandeavtalet. 
 
Det är viktigt att det finns tidsplaner för när åtgärderna ska vara 
genomförda. Åtgärderna ska regelbundet utvärderas för att parterna 
ska kunna skaffa sig erfarenheter av vilka åtgärder som är mest effek-
tiva. 
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§ 4  Personalrekrytering 
Arbetsbeskrivningar och kvalifikationskrav vid platsannonsering samt be-
fattningsbeskrivningar skall utformas på ett könsneutralt sätt. Könsneutrala 
yrkesbenämningar skall eftersträvas. 
 
Om ojämn fördelning råder mellan kvinnor och män inom en viss yrkeska-
tegori eller befattning inom företaget kan detta anges i platsannons samt det 
underrepresenterade könet särskilt uppmanas söka tjänsten (s k riktad an-
nonsering). 
 

Kommentar: 
Ett inslag i en sådan riktad annons kan se ut så här: 
”Av tradition är det här en bransch som tillhör männen. Men ingen-
ting säger att de är bättre skickade för jobben. Så 1984 hoppas vi blir 
ett år då kvinnorna gör entré hos oss.” 

 

§ 5  Arbetsförhållanden 
En av förutsättningarna för könsneutral personalrekrytering är att arbets-
platser, arbetsmetoder och arbetsförhållanden i övrigt utformas så att de 
inte utgör hinder för att anställa män eller kvinnor. 
 
Detta kan bl a ske genom att det finns tillgång till omklädnings- och hygi-
enutrymmen för både kvinnor och män samt att tekniska hjälpmedel när så 
erfordras ställs till förfogande för att underlätta arbetet. 
 

§ 6  Arbetsledning 
Det är väsentligt att personer med arbetsledande funktioner erhåller erfor-
derlig information och utbildning i jämställdhetsfrågor och att arbetsled-
ningen utövas så att jämställdhetsmålen främjas. 
 

Kommentar: 
Parterna vill betona arbetsledningens ansvar för jämställdhetsarbetet. 
I åtgärdsplanen bör därför fastställas vilken information/utbildning 
som ska ges till cheferna. Den kan ha följande innehåll: 
•  Lagar och avtal som styr jämställdhetsarbetet 
•  Fackets och arbetsgivarens mål på jämställdhetsområdet 
•  Attityder och könsroller 
•  Arbetsledningens roll i jämställdhetsarbetet 
•  Företagets jämställdhetsplan 

 

§ 7  Utveckling av den anställde i arbetet 
Med tillämpning av medbestämmandeavtalet KFO-LO/PTK bör möjlighe-
ter skapas till arbetsbyte, arbetsrotation, vikarietjänstgöring och liknande i 
syfte att göra inbrytningar på befattningsområden, som domineras av det 
ena könet. 
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Utbildningsbehoven i företaget bör bedömas även från jämställdhetssyn-
punkt. 
 
Vid rekrytering till utbildning skall män och kvinnor erbjudas lika möjlig-
heter. Riktade utbildningsinsatser i syfte att bryta en ojämn fördelning mel-
lan män och kvinnor i viss sysselsättning bör dock eftersträvas. 
 

Kommentar: 
Att låta en eller flera anställda prova på andra arbetsuppgifter kan 
vara ett bra sätt att så småningom komma tillrätta med en ojämn 
könsfördelning. Det handlar här till stor del om arbetsorganisationen. 
Strävan ska vara att ge möjligheter till ett vidgat arbetsinnehåll, om-
växlande arbetsuppgifter, arbete i lag, inflytande över uppläggningen 
av arbetet etc. Detta är särskilt viktigt att beakta vid införande av ny 
teknik och när nya lokaler planeras. 
 
Utveckling av arbetsorganisationen kan ge positiva förändringar t ex 
ökade kunskaper, större självförtroende och stimulans i arbetet. På 
arbetsplatser där man gjort försök i denna riktning har det visat sig att 
de anställda vågar ställa krav och intresserar sig mer för sin arbetssi-
tuation, och det leder till ökade insikter inom arbetsområdet. 
 
När utbildningsbehoven ska kartläggas bör man ta reda på följande: 
 
•  Har kvinnor och män med samma befattningar lika möjligheter till 
utbildning? 
 
•  Är det någon skillnad i hur fortbildning erbjuds exempelvis butiks-
kassörer och sekreterare (som vanligtvis är kvinnor) jämfört med ex-
empelvis försäljare (som vanligtvis är män)? 
 
•  Görs det riktade utbildningsinsatser för att bryta en ojämn fördel-
ning mellan kvinnor och män i viss sysselsättning? 

 

§ 8  Utvecklingen på jämställdhetsområdet 
Utvecklingen på jämställdhetsområdet hör till de frågor som KFO, LO och 
PTK aktivt skall följa i Kooperativa Fackliga Rådet.  
 

Kommentar: 
Som framgår av förhandlingsprotokollet rekommenderar parterna 
Kooperativa Fackliga Rådet att till sig knyta sakkunniga i jämställd-
hetsfrågor. 
 
Rådet ska på olika sätt främja jämställdhetsavtalets tillämpning, ge 
råd och anvisningar och samla och sprida goda erfarenheter av jäm-
ställdhetsåtgärder. 
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§ 9  Meningsskiljaktigheter 
Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall i tillämpliga delar 
behandlas i enlighet med reglerna i medbestämmandeavtalet KFO-
LO/PTK.  
 

Anteckning 
Parterna är eniga om att tvist rörande skälig omfattning och inriktning 
av åtgärderna enligt § 2 enligt detta avtal av endera parten för slutgil-
tigt avgörande kan hänskjutas till Kooperativa Fackliga Rådets skilje-
nämnd. Annan tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal kan 
hänskjutas till Arbetsdomstolen. Om berörda parter är därom ense 
kan dock sådan tvist i stället slutligt avgöras av skiljenämnden. 
 
KFO, LO och PTK åtar sig att verka för att skiljenämndens utslag ef-
terföljes. 
 
Om rättelse ej sker inom av skiljenämnden fastställd tid må nämnden 
förelägga arbetsgivare att vid vite rätta sig efter skiljenämndens be-
slut. 
 
Utdömt vite disponeras för jämställdhetsåtgärder av Kooperativa 
Fackliga Rådet. 
 
Skadeståndspåföljd skall ej ifrågakomma i tvist som avgörs av skilje-
nämnden. 
 
Kommentar: 
Jämställdhetsavtalets regler när man blir oense, är i vissa delar de-
samma som medbestämmandeavtalets och innebär följande: 
 
•  Om lokal part vill få en tvist behandlad påkallas lokal förhandling 
hos motparten inom fyra månader från det att parten fått kännedom 
om den omständighet var till yrkandet hänför sig och senast inom två 
år efter det att omständigheten har inträffat. 
 
•  Om tvisten inte löses genom lokal förhandling kan lokal part, som 
vill fullfölja ärendet, påkalla central förhandling med KFO respek-
tive med förbund. Framställning om central förhandling ska skriftli-
gen göras av KFO eller berört förbund till motparten inom två måna-
der från det att den lokala förhandlingen avslutats. 
 
•  Blir man inte heller ense vid den centrala förhandlingen finns två 
alternativ till fortsatt handläggning beroende på tvistefrågans art. 
 
Gäller det en tvist om skälig omfattning och inriktning av jämställd-
hetsåtgärderna förs tvisten till Kooperativa Fackliga Rådets skilje-
nämnd inom tre månader från det att den centrala förhandlingen av-
slutats. Skiljenämnden kan utdöma ett vite om arbetsgivaren inte rät-
tar sig efter nämndens beslut. 
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Rör det annan typ av tolkning eller tillämpning av avtalet hänskjuts 
tvisten inom tre månader från det att den centrala förhandlingen av-
slutats till Arbetsdomstolen. AD kan utdöma skadestånd. 
 
Är parterna ense därom kan tvisten istället avgöras av skiljenämnden.  

 

§ 10  Giltighetstid 
Såväl mellan KFO och LO/PTK som mellan KFO och förbund, som antagit 
avtalet, gäller avtalet tills vidare med en uppsägningstid av tre månader. 
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