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Under 2009 och 2010 anlitade Sveriges Television (SVT) 
ett produktionsbolag för att producera ett underhåll-
ningsprogram. Ett fackförbund gjorde gällande att SVT 
i samband därmed bröt mot skyldigheten enligt 38 § 
medbestämmandelagen att förhandla med förbundet. 

SVT menade att någon förhandlingsskyldighet inte 
hade funnits eftersom bolaget endast undantagsvis 
hade anställda som var medlemmar i förbundet. När 
beslutet att anlita produktionsbolaget fattades fanns 
inga medlemmar anställda hos SVT. 

SVT hade träffat ett särskilt kollektivavtal med för-
bundet om ersättningar till anställda som medverkade 
i tv-produktioner. 

Arbetsdomstolen konstaterade att det hade före-
kommit tidsbegränsat anställda hos SVT som var 
medlemmar i förbundet, även om det varit fråga om 
korta anställningar, ibland endast några timmar. Vidare 
talade det förhållandet att SVT träffat det särskilda kol-
lektivavtalet för att bolaget själv gjort bedömningen att 
förbundsmedlemmar varit anställda i sådan omfatt-
ning att det legat i bolagets intresse att i avtalet reglera 
frågor om ersättning. 

Sammantaget visade utredningen att förbundets 
medlemmar hade varit anställda hos SVT med sådan 
regelbundenhet att det förelegat en förhandlingsskyl-
dighet för SVT enligt 38 § medbestämmandelagen. 
Detta gällde även om det inte just vid tidpunkten för 

besluten att anlita produktionsbolaget hade funnits 
någon sådan medlem anställd. 

Inför utläggningsbeslutet 2009 hade SVT inte begärt 
förhandling alls med förbundet. När det gällde frågan 
om storleken på skadeståndet för brottet mot förhand-
lingsskyldigheten menade SVT att bolaget tidigare, 
under flera år, inte kallat till förhandlingar inför utlägg-
ningar av produktion av program och att förbundet inte 
invänt mot detta. 

Arbetsdomstolen konstaterade dock att det inte 
hade funnits någon överenskommelse om att ruti-
nerna innebar att SVT inte behövde kalla till § 38-för-
handlingar. Därmed hade SVT inte kunnat utgå från att 
även förbundet ansåg att rutinerna innebar en godtag-
bar ordning. 

I samband med utläggningsbeslutet 2010 hölls lokal 
förhandling omkring en vecka innan bolaget under-
tecknade avtalet med produktionsbolaget. Förbundet 
menade att dessa förhandlingar hade påkallats för 
sent. 

Utredningen visade att kontraktet med produktions-
bolaget redan var färdigförhandlat och klart, om än inte 
underskrivet, när SVT kallade till den lokala förhand-
lingen. Förbundets möjligheter att i ett så sent skede 
kunna påverka villkoren för utläggningen var mycket 
små. SVT hade därmed brutit mot förhandlingsskyldig-
heten genom att begära förhandling för sent. 
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Förbundet hade begärt en central förhandling i 
utläggningsfrågan. Denna förhandling hölls dagen 
efter det att SVT undertecknat kontraktet med pro-
duktionsbolaget. Arbetsdomstolen fann att SVT även 
hade brutit mot 38 § medbestämmandelagen genom 
att inte avvakta den centrala förhandlingen. Denna 
slutsats förändrades inte av det förhållandet att SVT, 
mot bakgrund av vad som framkom vid den lokala 
förhandlingen, gjorde bedömningen att förbundet inte 
hade grund för en vetoförklaring. 

Domstolen tillade att vetoreglerna i 39 § medbe-
stämmandelagen inte ger fackliga organisationer en 
befogenhet att rent allmänt övervaka lagenligheten av 
arbetsgivarens åtgärder. Huruvida SVT:s anlitande av 
produktionsbolaget hade inneburit otillåten reklamför-
säljning och brott mot konkurrenslagstiftningen utgjor-
de frågor som inte omfattades av vetoreglerna. 

SVT ålades att betala 75 000 kronor i allmänt skade-
stånd till förbundet avseende vart och ett av åren 2009 
och 2010. 

observera: 
Arbetsdomstolen fann att det inte behöver ha funnits 
en förbundsmedlem anställd hos arbetsgivaren just  
vid tidpunkten för när förhandlingar enligt 38 § MBL 
ska inledas. För att förhandlingsskyldighet enligt be-
stämmelsen ska föreligga är det tillräckligt att anställ-
ningar av ett fackförbunds medlemmar förekommit 
med en regelbundenhet. En motsatt ordning skulle  
kunna medföra att förhandlingsskyldigheten skulle 
bli beroende av tillfälligheter. Det skulle även innebära 
att en arbetsgivare själv skulle kunna planera sina 
anställningar av förbundsmedlemmar och beslut om 
att låta annan utföra arbete för arbetsgivarens räkning 
så att förhandlingsskyldighet inte föreligger. En sådan 
ordning vore inte lämplig finner domstolen.
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Nu är programmet klart för ”Gilla Jobbet” som går av 
stapeln på Stockholmsmässan den 24-25 oktober 2012. 
Under två dagar kommer deltagarna att bjudas på ut-
ställningar och över 100 seminarier, upplevelser, forsk-
ning, praktik och mycket mer. Gilla Jobbet innehåller 
alltifrån dagens arbetsmiljöfrågor till funderingar kring 
framtidens arbetsliv. Evenemanget handlar även om hur 
attraktiva, hälsofrämjande och lönsamma organisationer 
skapas och därigenom ett långsiktigt hållbart arbetsliv. 
Det beräknas komma ca 5 000 personer. Missa inte detta 
evenemang som arrangeras av AFA Försäkring och Pre-
vent. Läs mer och anmäl er på www.gillajobbet.se.

Arbetsmiljö

”Gilla Jobbet” –  
arbetslivets största 
mötesplats!  

I Li:s och Livs kollektivavtal framgår av bilaga B att 
skyddsombud ska ha 40 timmar utbildning i BAM 
(bättre arbetsmiljö). Rekommendationen är att chefer 
och skyddsombud går dessa utbildningar tillsammans 
för att få samsyn i arbetsmiljöfrågorna. Hittills har Livs 
varit den enda aktören som erbjudit öppna 40-timmars 
BAM-utbildningar. Nu ska Prevent på försök erbjuda 
denna specialanpassade utbildning till vår bransch.

Prevent erbjuder ca 40 stycken öppna BAM-ut-
bildningar varje år runt om i landet, dessa är tre dagar 
(24 timmar). Tanken är att chefer och skyddsombud 
kan anmäla sig till vilken av dessa öppna utbildningar 
som helst för att sedan komplettera med ytterligare två 
branschanpassade dagar. Dessa två branschanpassade 
dagar kommer på försök att erbjudas i maj 2013, troligtvis 
i Malmö. 

Anmäl gärna era chefer och skyddsombud redan nu 
till höstens/vårens BAM-utbildningar via Prevent,  
http://bit.ly/T6K0VE, så återkommer vi inom kort med 
mer information om de två kompletterande dagarna.

Arbetsmiljö

Branschanpassad 
BAM-utbildning via 
Prevent 

Europeiska arbets-
miljöveckan 2012 och 
2013 fokuserar på 
samverkan 
”Samverkan för att förebygga” heter den europeiska 
kampanjen som ska pågå under åren 2012-2013. Fokus 
läggs på samarbetet mellan arbetsgivare och arbets-
tagare för att förebygga och åtgärda risker. Arbetsmiljö-
verket kommer under vecka 42 och 43 att inspektera 
ca 1 600 arbetsplatser, i alla branscher, som verket inte 
besökt under de senaste tre åren. Inspektörerna kom-
mer särskilt att kontrollera hur arbetsgivarna samver-
kar med arbetstagarna när det gäller att rapportera 
tillbud och olycksfall. Resultatet kommer att redovisas 
på arbetsmiljöriksdagen fredag den 26 oktober 2012. Ni 
är välkomna dit. 

Läs mer och anmäl er på http://bit.ly/TMwzv3.



Övrigt 

Är det ok för arbets- 
givare att sätta upp 
kameror för att över-
vaka de anställda?
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Föreskrifterna börjar gälla den 1 december 2012. Sam-
tidigt upphävs föreskriften om belastnings-ergonomi, 
AFS 1998:1 och föreskriften om manuell hantering, AFS 
2000:1. I de nya föreskrifterna betonas arbetsgivarens 
ansvar att undersöka och riskbedöma belastningar 
som kan vara farliga för hälsan och/eller onödigt 
tröttande. En nyhet är att stämbandens belastning 
omfattas av reglerna. Rösten är för många ett redskap i 
arbetet och risken för besvär måste förebyggas.

Arbetsmiljö

Nya föreskrifter om 
belastningsergonomi, 
AFS 2012:2

Nu är det en handfull nöjda livsmedelsföretag som 
har börjat använda det kostnadsfria systemet som 
AFA Försäkring tillhandahåller och vi behöver bli fler 
användare! Det är ett utmärkt sätt att få struktur på 
sitt arbetsmiljöarbete, framför allt för att hålla koll på 
de tillbud och olycksfall som sker i verksamheten. Hör 
av dig till Malin Strömberg malin.stromberg@li.se om 
du vill veta mer eller vill ha kontakt med ett annat livs-
medelsföretag för att höra hur de använder systemet.

Nya föreskrifter om 
minderårigas arbets-
miljö, AFS 2012:3

Dessa regler ska förebygga att de som inte fyllt 18 
år drabbas av ohälsa eller olycksfall. En nyhet är att 
möjligheterna till undantag från arbetstidsreglerna 
finns inskrivna i föreskrifterna istället för att arbets-
givaren ska ansöka om detta. Kravet på att skolan ska 
godkänna arbete har tagits bort. Det är i stället vård-
nadshavarens ansvar. De allmänna råden är väsentligt 
förkortade. Arbetsmiljöverket kommer att ge ut en 
vägledning under hösten med råd och tips som kom-
pletterar föreskriften.

LIA – Livsmedels-
branschens informa-
tionssystem om  
arbetsmiljö 

På Datainspektionens hemsida finns en vägledande 
checklista för kameraövervakning på arbetsplatser. Du 
hittar checklistan på http://bit.ly/UrNjgt och den ger 
svar på de vanligaste frågorna kring kameraövervak-
ning i arbetslivet.

När det handlar om övervakning av utrymmen dit 
allmänheten har tillträde ska tillstånd sökas hos läns-
styrelsen, då gäller lagen om allmän kameraövervak-
ning. För andra utrymmen, till exempel kontorslokaler, 
lager och personalrum, gäller personuppgiftslagen, 
PUL. För denna typ av övervakning krävs inget tillstånd 
men PUL måste följas och Datainspektionen är tillsyns-
myndighet. 

Avgörande för vilken lag som är tillämplig är alltså 
vad kamerorna är riktade mot. Det måste dock upp-
märksammas att vissa grundläggande bestämmelser i 
lagen om allmän kameraövervakning även gäller sådan 
övervakning som omfattas av personuppgiftslagen. 
Det gäller till exempel skyldigheten att upplysa om ka-
meraövervakning vilket normalt ska ske genom tydlig 
skyltning eller på något annat verksamt sätt. 

Denna upplysningsplikt är straffsanktionerad. Det är 
därför viktigt att arbetsgivaren informerar de anställda 
om bland annat vilken plats som är övervakad och 
ändamålet med kameraövervakningen.

Arbetsgivare ska först och främst vara klara över 
syftet och behovet med kameraövervakningen. Det bör 
finnas konkreta problem som behöver åtgärdas. Ibland 
kan problemen kanske lösas på annat sätt. Datainspek-
tionen förordar inga andra sätt, men finns det andra 
alternativ bör de väljas före kameraövervakning om de 
inte medför alltför stora kostnader. 

Kameraövervakning får användas för att förebygga 
brott om det är en plats där risken för stöld och rån 
är särskilt stor. Kassahanteringsrum och varuintag är 
exempel på sådana platser. Kameror får även användas 
för att förhindra olycksfall. Det är dock normalt inte 
tillåtet att använda kameror som inte syns och inte 
heller för att mäta de anställdas arbetsprestationer. 

Av riktlinjerna framgår att arbetsgivaren bör 
begränsa tiden och omfattningen av övervakningen. 
Övervakningskameror bör placeras så att de uppfyller 
sitt syfte och inte registrerar mer än vad som behövs 
för det avsedda syftet. Är det exempelvis så att stölder 
endast förekommer på lagret behöver inte övriga per-
sonalutrymmen övervakas. Om stölderna  



      förekommer under en viss tid på dygnet ska kame-
raövervakningen begränsas till denna tid. 

Flera hållpunkter i checklistan handlar om han-
teringen av det inspelade materialet. Det ska sparas 
under så kort tid som möjligt, ”några veckor” anges 
som en lämplig tidsram. Material som syftar till att 
förhindra stölder får inte användas i andra syften, som 
bedömningar av städning och arbetsinsatser. Det bör 
finnas rutiner som beskriver under vilka förutsättningar 
behöriga personer får ta del av bildmaterialet.

Arbetsgivare uppmanas även att kontinuerligt un-
dersöka om förutsättningarna för kameraövervakning 
har förändrats. Det kan vara så att kamerorna inte har 
avsedd effekt eller att de övervakade lokalerna används 
till annat än när utrustningen sattes upp. 

Datainspektionen framhåller också att arbetsgivaren 
ska samråda med de anställda om övervakningen. Innan 
arbetsgivaren fattar beslut om kameraövervakning av 
anställda ska förhandling enligt 11 § MBL således ske. 
Fackets och de anställdas inställning har betydelse 
för om övervakningen är förenlig med PUL. Dessutom 
ska alla som befinner sig i lokaler med kameror både 
kunna se att de är övervakade och bli informerade om 
varför så är fallet. Som ovan angetts ska det ska framgå 
genom till exempel skyltning.
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Matnyttigt
Nyhetsbrevet ger en inblick i den senaste lagstiftningen på 

livsmedelsområdet, såväl nationellt som inom EU. Här ges 

även information om olika branschfrågor samt om press-

meddelanden och remissyttranden. Aktuellt för Livsmed-

elsföretagen publiceras sju gånger per år och är kostnads-

fritt för alla Li:s medlemsföretag. Du som är intresserad 

meddelar det enklast genom ett mail till medlem@li.se med 

angivande av din e-post samt nyhetsbrevets namn. 

Konjunkturbrev 
Detta nyhetsbrev ger en lägesrapport över marknadsförut-

sättningarna för den svenska livsmedelsproduktionen samt 

redovisar utfallet i vår återkommande konjunkturenkät, 

vilken går ut till ett urval av medlemsföretagen. Konjunk-

turbrevet publiceras minst två gånger per år och är kost-

nadsfritt för alla Li:s medlemsföretag. Du som är intresserad 

meddelar det enklast genom ett mail till medlem@li.se med 

angivande av din e-post samt nyhetsbrevets namn.

Stockholm  Box 55680, Storgatan 19, 102 15 Stockholm.  
Tel. 08-762 65 00,  fax 08-762 65 12  

Malmö  Box 186, Jörgen Kocksgatan 1B, 201 21 Malmö.   
Tel. 040-35 25 00,  fax 040-35 25 56

Mail  info@li.se   Webb  www.li.se

Prenumerera på andra nyhetsbrev från Li

ArbetsgivarNytt från li
I ArbetsgivarNytt informerar li fortlöpande 

om nyheter inom arbetsrätt, Arbetsdom-

stolen sammanfattas och kommenteras.  

ArbetsgivarNytt kommer ut med ca 10 

nummer per år. 

Kristina Andersson, Livsmedelsföretagen

Arbetsmiljö
Working Life 2012  

Arbetsmiljöforum bjuder in till sin årliga Working Life 

dag den 17 oktober 2012. Denna gång på Stockholm 

Waterfront Congress Centre. För mer information och 

anmälan se www.workinglife.se.


