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INNEHÅLLET I KORTHET

Arbetade som ersättare för annan arbetstagare 
- räknades inte som vikariat 
(AD 2013 nr 42)

Från Arbetsdomstolen 

Frågan i målet var om tidsbegränsade anställ-
ningar – som innebar att arbetstagaren arbe-
tade istället för annan anställd men som i an-
ställningsavtalet inte uttryckligen var vikariat 
– skulle räknas in i beräkningen av anställnings-
tid i vikariatsanställning enligt 5 § andra stycket 
anställningsskyddslagen.
Markus hade haft sex tidsbegränsade anställningar efter 
varandra. Tre av dessa avsåg vikariatsanställning som 
förskolelärare och de övriga gällde tidsbegränsad anställ-
ning som obehörig lärare. Den senaste anställningen, 
som var en vikariatsanställning som förskollärare, gällde 
till den 17 juni 2010. 

Tvisten i målet gällde om Markus anställning som vi-
karierande förskollärare hade övergått till en tillsvidare-
anställning enligt regeln i 5 § andra stycket anställnings-
skyddslagen till följd av att han varit anställd som vikarie 
i mer än två år under en femårsperiod. Avgörande för 
frågan var om Markus, vid beräkningen av sammanlagda 
vikariatsanställningar, skulle tillgodoräkna sig anställ-
ningstid från tidsbegränsade anställningar som obehörig 

lärare.
 Enligt fackförbundet hade samtliga Markus anställ-

ningar varit vikariat, även de tidsbegränsade anställning-
arna som obehörig lärare.

Arbetsgivaren invände att anställningarna som obe-
hörig lärare hade ingåtts med stöd av en bestämmelse i 
skollagen enligt vilken en obehörig lärare fi ck anställas 
för ett år i sänder. Anställningarna var således inte vika-
riat i anställningsskyddslagens mening och skulle därför 
inte medräknas vid tillämpning av det nämnda lagrum-
met. 

Arbetsdomstolen konstaterade att Markus under 
anställningarna som obehörig lärare ostridigt hade ar-
betat i stället för en lärare som varit sjuk. I anställnings-
avtalen avseende dessa anställningar hade som grund 
för tidsbegränsningen dock hänvisats till skollagens be-
stämmelse om tidsbegränsad anställning högst ett år. 
Anställningarna hade således inte ingåtts som vikariat 
utan som tidsbegränsade anställningar. I anställnings-
avtalen avseende anställningarna som förskolelärare                                             
hade däremot angivits att Markus var vikarie för    forts  
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Strejk mot företag vilkas företrädare varit aktiva 
under avtalsrörelsen var inte en föreningsrätts-
kränkning 
(AD 2013 nr 34)

forts viss namngiven arbetstagare.
Bestämmelsen i skollagen utgjorde en självständig 

grund för tidsbegränsning av anställningsavtalet, utöver 
de möjligheter som anställningsskyddslagen ger. Anställ-
ningarna utgjorde således inte vikariat i lagens mening. 
Förbundets talan avslogs.

Observera: Bestämmelser om vikariat fi nns i både Livs-
medelsavtalet (punkt 2.3) och Tjänstemannaavtalet 
(punkt 2.2 och 2.3). Enligt båda dessa avtal gäller för vi-
kariat de bestämmelser som följer av 5 § andra stycket 
anställningsskyddslagen. Detta innebär, vilket även be-

handlas i det aktuella målet, att om en arbetstagare va-
rit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt 
mer än två år under de senaste fem åren, övergår anställ-
ningen till en tillsvidareanställning. Vid sammanräkning 
av anställningstid räknas endast anställningstid i vikariat 
med. För det fall den anställde har haft andra tidsbegrän-
sade anställningar (än vikariat) hos samma arbetsgivare 
räknas dessa inte in i beräkningen av den anställningstid 
som ligger till grund för om vikariatsanställningen över-
gått till en tillsvidareanställning.

Från Arbetsdomstolen 

Inom plåtslageri- och VVS-branscherna utbröt 
konfl ikt våren 2012 sedan avtalsförhandlingar-
na om nya kollektivavtal avbrutits. Fackförbun-
det verkställde strejk hos 14 företag inom dessa 
branscher. Stridsåtgärderna upphörde efter en 
månad i samband med att parterna träffade nya 
kollektivavtal. Tvisten i målet gällde om strids-
åtgärderna utgjorde en föreningsrättskränkning 
enligt 8 § andra stycket medbestämmandelagen.
Arbetsgivarförbunden menade att fackförbundet genom 
stridsåtgärden kränkt föreningsrätten för nio av före-
tagen.  Man menade att strejken hade vidtagits som en 
reaktion på och som en repressalie med anledning av att 
de nio företagens företrädare utövat en föreningsrättsligt 
skyddad rättighet att delta i den samverkan under avtals-
förhandlingarna som skedde inom Svenskt Näringsliv. 
Vidare menade arbetsgivarförbunden att strejken riktats 
mot de nio företagen därför att deras företrädare varit 
aktiva i olika organ på arbetsgivarsidan under avtalsför-
handlingarna, bland annat genom att vara med i arbets-
givarorganisationernas styrelser eller förhandlingsdele-
gation. Företagen hade därmed drabbats av skada för att 
de utnyttjat sin föreningsrätt. 

Utgångspunkten enligt Arbetsdomstolen är att före-
ningsrätten inte syftar till att begränsa parters rätt att vid-
ta stridsåtgärder i intressekonfl ikter. Parterna har rätt att 
efter eget omdöme tillgripa de påtryckningsmedel som de 
anser nödvändiga och lämpliga för att hävda sin stånd-
punkt i intressetvisten. Rätten att välja påtrycknings-
medel i det syftet begränsas inte av de föreningsrättsli-
ga reglerna. Det fi nns således inget hinder mot att part 
använder stridsåtgärder som påtryckningsmedel, även 
om det i och för sig kan sägas vara fråga om en åtgärd till 

skada för motparten på grund av att denne utnyttjar sin 
föreningsrätt. Om syftet med stridsåtgärderna inte är att 
främja sin ståndpunkt i intressetvisten, utan istället att 
ingripa i motpartens rätt att tillhöra sin organisation, kan 
åtgärden dock utgöra en föreningsrättskränkning.

Framstår en stridsåtgärd som ett naturligt inslag i 
intressekonfl ikten är det normalt inte fråga om en före-
ningsrättskränkning. Om åtgärden däremot framstår som 
ovanlig och svårförklarlig sett från synpunkten av att part 
har intresse av att hävda sin ståndpunkt i konfl ikten blir 
bedömningen många gånger en annan. 

När det gällde frågan om kränkning av den förenings-
rättsrättsligt skyddade rätten att medverka i samverkan 
inom Svenskt Näringsliv konstaterade Arbetsdomstolen 
att stridsåtgärderna vidtagits inom ramen för en sedvan-
lig avtalsrörelse. Fackförbundets syfte hade varit att få till 
stånd ett kollektivavtal med visst innehåll. Det framgick 
att förbundet ansåg att det hade varit Svenskt Näringslivs 
inblandning i förhandlingarna som omöjliggjort en upp-
görelse. Detta betydde dock inte att syftet med stridsåt-
gärderna varit något annat än att få till stånd ett kollektiv-
avtal med de villkor förbundet eftersträvade. Förbundets 
syfte med stridsåtgärderna hade endast varit att hävda 
sin ståndpunkt i en intressetvist. 

Beträffande påståendet att de nio företagen valts ut 
därför att de varit representerade i organ på arbetsgivar-
sidan slog domstolen fast att tre av företagen varit så 
stora i respektive bransch att det varit naturligt att dessa 
varit representerade. 

I fråga om de övriga sex företagen visade utredning-
en enligt domstolen att företag vars ledning satt i olika 
arbetsgivarorgan varit klart överrepresenterade bland de 
företag som omfattades av strejken.                           forts
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Från Arbetsdomstolen 

forts   Övervägande skäl talade för att det förhållandet att 
de sex företagens företrädare satt i arbetsgivarorganisa-
tionernas styrelser eller förhandlingsdelegationer var en 
av fl era faktorer som beaktades vid urvalet av vilka före-
tag som skulle tas ut i strejk. Detta förhållande gjorde det 
dock inte sannolikt att förbundets syfte med stridsåtgär-
derna varit något annat än att hävda sin ståndpunkt i en 
intressetvist. Det låg nära till hands att anta att tanken 

med urvalet var att stärka påtryckningseffekten genom 
att bland de företag som drabbades av strejk skulle fi nnas 
företag med direkt infl ytande över förhandlingsresultatet. 
Ett sådant syfte utgör inte ett föreningsrättskränkande 
motiv. Mot bakgrund av det sagda avslogs arbetsgivarför-
bundens talan.

Sent mejl räddade inte bolag från förhandlings-
vägran 
(AD 2013 nr 38)

Ett fackförbund begärde förhandling med en 
arbetsgivare om en lönefordran. Av förbundets 
förhandlingsframställan framgick att förhand-
lingen skulle äga rum den 13 mars. Någon för-
handling kom dock inte till stånd, varför förbun-
det begärde skadestånd för förhandlingsvägran. 
Tvisten i målet gällde frågan om bolaget gjort 
sig skyldigt till förhandlingsvägran genom att 
inte inställa sig till förhandling, eller om bolaget 
anmält förhinder. 
Mellan parterna var det ostridigt att bolaget skickat ett 
brev till förbundet, som kom fram den 12 mars, av vilket 
det framgick att bolaget inte avsåg att förhandla i frågan 
eftersom den berörde arbetstagaren erhållit rätt lön.

Bolaget gjorde dock gällande att bolagets ombud den 
13 mars hade skickat ett e-postmeddelande till förbundet 
som enligt ett leveranskvitto inkommit till förbundets in-
korg på morgonen samma dag. Av meddelandet framgick 
att bolaget inte kunde inställa sig den föreslagna dagen 
men att en förhandling kunde hållas vid ett senare till-
fälle. Förbundet förnekade att det mottagit e-postmedde-
landet. 

Domstolen påtalade att befordran av meddelanden 
enligt allmänna rättsgrundsatser sker på avsändarens 
risk och att den som påstår sig ha avsänt ett meddelan-
de normalt måste kunna bevisa detta. Arbetsdomstolen 
konstaterade vidare att en avsändare normalt bör kunna 
lita på ett leveranskvitto. Det av bolaget åberopade le-

veranskvittot var dock en obestyrkt kopia och det fanns 
inte någon annan bevisning som visade att kvittot avsåg 
det ifrågavarande mejlet. Det var därför tveksamt om det 
med utgångspunkt i leveranskvittot gick att dra slutsat-
sen att mejlet ifråga inkommit till förbundets inkorg. 

Så sent som dagen före förhandlingsdagen hade bola-
gets företrädare i brev motsatt sig förhandling. Det hade 
därför legat i bolaget intresse att förvissa sig om att mej-
let, med innehållet att bolaget inte längre motsatte sig 
en förhandling men med mycket kort varsel ville ställa 
in den planerade förhandlingen, hade kommit förbundet 
tillhanda. Bolaget tog dock ingen kontakt i detta syfte. 
Enligt domstolen hade bolaget inte kunnat utgå från att 
förbundet hunnit ta del av mejlet och att förhandlingen 
var inställd.

Bolaget hade således gjort sig skyldigt till förhand-
lingsvägran och skadeståndet bestämdes till 30 000 kro-
nor.

Observera: Så som arbetsdomstolen framhåller i målet 
sker befordran av meddelanden, enligt allmänna rätts-
grundsatser, på avsändarens risk vilket innebär att den 
som påstår sig ha skickat ett meddelande (i detta fall bo-
laget) också är den som ska kunna visa att meddelan-
det har sänts och kommit mottagaren tillhanda. För en 
arbetsgivare är det således viktigt att förvissa sig om att 
ett meddelande av vikt som arbetsgivaren har skickat, 
verkligen har kommit fram till mottagaren.

Från Arbetsdomstolen 

Livsmedelsföretagen i Almedalen
Livsmedelsföretagen anordnar två egna och deltar i stort antal andra arrangemang i Almedalen. Vi anordnar dess-
utom Almedalens godaste mingel. Tillsammans med övriga förbund inom industrin kommer vi hålla till vid S:t Hans 
ruin i Visby. 

Följ oss på: Twitter: @livsmedel,  livsmedelsbloggen.se, facebook.com/livsmedelsforetagen
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Avtal med tidigare anställds bolag om arbetsin-
sats innebar att ett uppdragsförhållande ersatt 
tidigare anställningsförhållande. 
Lars var anställd av Operan som solocellist sedan 1989. 
1998 skrevs ett avtal mellan Operan och bolaget WMW 
som ägdes av Lars och dennes hustru. Enligt avtalet ställ-
de bolaget Lars till förfogande som solocellist hos Operan. 
Bakgrunden till avtalet var att Lars skulle kunna medver-
ka hos en annan symfoniorkester och förvärva en bättre 
cello. 

Avtalet löpte ut i juni 2010, varvid Operan förklarade 
att Operan inte avsåg att anlita Lars mer. Lars menade att 
han varit anställd hos Operan vid denna tidpunkt och att 
Operans agerande innebar att Lars avskedades. 

Utredningen visade att avtalet 1998 tillkom i Lars 
intresse och att Operan inte hade ställt som villkor för 
fortsatt arbete att Lars skulle vara uppdragstagare. Lars 
arbete och ställning vid Operan förändrades inte nämn-
värt efter 1998. Syftet med avtalet mellan WMW och Ope-
ran var att Lars skulle kunna styra över sin arbetstid på 
ett sätt som hans tidigare anställningsavtal inte tillät så 
att Lars skulle kunna arbeta halvtid vid den andra sym-
foniorkestern. Lars hade i stor utsträckning utnyttjat den 
möjlighet som avtalet gav honom att ta andra uppdrag. 
Inget tydde på att avtalet ingåtts i syfte att kringgå lag el-
ler kollektivavtal. 

En helhetsbedömning ledde till bedömningen att Lars 
varit uppdragstagare och alltså inte varit arbetstagare hos 
Operan i juni 2010. 

Lars gjorde också gällande att det träffats ett muntligt 
avtal om att han skulle få återgå i anställning hos Operan 
när avtalet med WMW gick ut. Enligt domstolen hade Lars 
inte lyckats styrka att en sådan överenskommelse ingåtts. 
Lars talan avslogs. 

Observera: Avseende frågan om en person är anställd 
eller uppdragstagare görs en helhetsbedömning av samt-
liga omständigheter i det enskilda fallet. I det aktuella 
målet grundade sig en stor del av domstolens bedömning 
på det skriftliga avtal som fanns samt syftet med avta-
let. Förutom bedömning av eventuella skriftliga avtal är 
omständigheter som normalt beaktas och som anses tyda 
på ett anställningsförhållande bland annat 1) om arbetet 
ska utföras personligen av avtalsparten (personen), 2) om 
personen själv eller så gott som själv utfört arbetet/stäl-
ler sin egen arbetskraft till förfogande, 3) om förhållande 
har varit mera stadigvarande eller regelbundet 4) om par-
ten som utför arbete varit förhindrad att utföra arbete av 
betydelse för annan (tex pga tidsåtgång), 5) att den som 
utför arbetet är underkastad andra partens arbetsledning 
och kontroll, 6) om de maskiner, lokaler och redskap som 
används tillhör den som arbetet utförs för, 7) om den som 
utför arbetet får ersättning för egna utlägg i arbetet, 8) er-
sättningen: om den har utgått som lön eller arvode och 
9) om den som utför arbetet allmänt sett kan anses jäm-
ställd med arbetstagare – i socialt eller ekonomiskt hän-
seende. 

Att en uppdragstagare som anlitas har F-skattesedel 
och får ersättningen utbetalad som arvode istället för lön 
talar för att det rör sig om ett uppdragsförhållande och 
inte en anställning (men är dock ingen garanti för att för-
hållandet bedöms som uppdragsförhållande). 

Frågan om en person är anställd eller uppdragstaga-
re kan även bli aktuell vid en skatterättslig prövning av 
Skatteverket (varvid vissa andra omständigheter kan få 
betydelse). Bland annat är beskattningen av ersättningen 
(lön eller arvode) olika beroende på om personen bedöms 
vara anställd eller uppdragstagare.

Från Arbetsdomstolen

Anställd eller självständig uppdragstagare?
(AD 2013 nr 32)

Arbetsmiljö

Ny statistik från AFA Försäkring - Kvinnor i 
riskzonen
Ny statistik från AFA Försäkring visar att kvinnor inom 
livsmedelsbranschen löper näst högst relativ risk av alla 
branscher i Sverige att råka ut för allvarlig arbetsskada 
med medicinsk invaliditet som följd. Risktalet har ökat de 
senaste tre åren. För männen ligger den relativa risken på 
en relativt konstant nivå de senaste tre åren. 

Hela statistikrapporten kan dras ut på följande länk: 
http://goo.gl/3aqzo



Från Arbetsdomstolen

Skyldighet att visa egen BH-storlek? 
(AD 2013 nr 29)

Erika var anställd som butikssäljare hos ett bolag 
som sålde damunderkläder. Erikas fackförbund 
menade att hon beordrats att bära namnbrickan 
med uppgift om BH-storlek och att detta utgjorde 
brott mot diskrimineringslagens trakasseriför-
bud och mot den på kollektivavtalet grundade 
skyldigheten för arbetsgivaren att utöva arbets-
ledningsrätten i enlighet med lag och god sed på 
arbetsmarknaden. Arbetsgivarsidan invände att 
det hade varit frivilligt att bära namnbricka med 
uppgift om BH-storlek och att något brott mot 
diskrimineringslagen och kollektivavtalet inte 
hade skett. 
Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att bolaget 
hade beordrat Erika att bära namnbricka med uppgift om 
den egna BH-storleken. Beträffande förbudet i diskrimine-
ringslagen mot trakasserier slog domstolen fast att även 
arbetsledningsbeslut, så som instruktioner till arbetsta-
garna att agera på visst sätt, kan utgöra trakasserier, så-
vida inte beslutet är sakligt motiverat. 

Enligt domstolen är en uppgift om BH-storlek en per-
sonuppgift om den egna kroppen som en arbetstagare 
inte ska vara tvungen att skylta med, även om arbetet av-
ser att sälja BHar. Det var således inte sakligt motiverat 
att ålägga Erika att bära namnbrickan med uppgift om sin 
egen BH-storlek. Erika hade påtalat för arbetsgivaren att 
hon tyckte det var obehagligt att bära namnbrickan. 

Mot bakgrund av det sagda hade Erikas värdighet 
kränkts och åtgärden från bolaget hade ett uppenbart 
samband med att Erika var kvinna. Bolaget hade således 
utsatt henne för trakasserier som haft samband med hen-
nes kön. Bolaget ålades att till Erika betala 50 000 kronor i 
diskrimineringsersättning.

I fråga om påståendet att bolaget brutit mot kollektiv-
avtalet förklarade domstolen att ett kollektivavtal anses 
vila på förutsättningen att arbetsgivaren iakttar lag och 
goda seder på arbetsmarknaden. Ett arbetsledningsbeslut 
som strider mot en lagregel, exempelvis diskriminerings-
lagen, står naturligtvis i strid mot god sed på arbetsmark-

naden men kan inte anses stå i strid mot kollektivavtalet, 
om inte detta framgår, eller kan anses framgå, av avtalet. 
Enligt domstolen innehöll kollektivavtalet ingen bestäm-
melse som innebar att beslut som stred mot god sed också 
utgjorde brott mot kollektivavtalet. Kravet på skadestånd 
för kollektivavtalsbrott avslogs.

Observera: Diskrimineringslagen som gäller från 2009 
innehåller förbud mot att diskriminera pga kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identi-
tet eller uttryck och ålder. De som omfattas av skyddet 
mot diskriminering i arbetslivet är arbetstagare, den som 
gör förfrågan om eller söker arbete, den som söker eller 
fullgör praktik och den som står till förfogande att utföra 
eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. 
Utöver diskrimineringslagen fi nns ytterligare lagar som 
innehåller förbud mot diskriminering. Dessa är bland an-
nat lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetan-
de arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad an-
ställning samt föräldraledighetslagen som innehåller ett 
missgynnade förbud avseende föräldralediga (vilket även 
kan betraktas som ett diskrimineringsförbud).

Enligt diskrimineringslagen utgör trakasserier en form 
av diskriminering (1 kap 4 § 3 p. diskrimineringslagen). 
Trakasserier defi nieras som ett uppträdande som kränker 
någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna, t ex. kön, etnisk tillhörighet 
eller sexuell läggning. Handlingen eller bemötandet ska 
innebära ett missgynnande i form av skada eller obe-
hag (arbetstagaren behöver dock inte behandlas sämre 
än någon annan). Handlandet eller bemötandet ska vara 
oönskat. I detta fall stod det klart för arbetsgivaren att 
åtgärden var oönskad genom att Erika hade påtalat för 
arbetsgivaren att hon tyckte det var obehagligt att bära 
brickan. Varje åtgärd som innebär att en arbetstagare 
åläggs göra något och därmed upplever obehag innebär 
dock inte att åtgärden kränker någons värdighet. Beroen-
de på arbetet i fråga kan åtgärden vara sakligt motiverad 
och således inte trakasserande.

Arbetsmiljö

Använd LIA för att arbeta aktivt med det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet och få ner arbetsskadorna
I slutet av juni släpper AFA Försäkring en ny version av 
LIA – livsmedelsbranschens informationssystem om ar-
betsmiljö. Den nya versionen innehåller bland annat en 
helt ny informationsportal med manualer och fi lmer som 
demonstrerar olika funktioner i systemet. Nu är också ap-
pen klar att använda för de personer som arbetar utanför 
fabriksområdet, exempelvis chaufförer, och som behö-
ver rapportera in händelser. LIA-systemen har nått stora 

framgångar och användandet har ökat enormt sista tiden. 
Nu efterfrågas LIA på fl era olika språk och engelska, dans-
ka, fi nska, spanska och kinesiska är under utveckling. 

Ni som vill veta mer om det kostnadsfria systemet, vän-
ligen ta kontakt med vår arbetsmiljörådgivare Malin 
Strömberg på  malin.stromberg@li.se.
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Avtalsrörelsen

Nya avtal med Handelsanställdas 
förbund klara
Livsmedelsföretagen har träffat nya avtal med Han-

delsanställdas förbund för tiden 1 april 2013 till 31 

mars 2016. De nya avtalen gäller Äggförsäljningsfi r-

mor, Ostföretag samt Lagerpersonal vid glassföre-

tag, fi lial- och depålager samt direktförsäljare. Mer 

information om de nya avtalen fi nns på vår hem-

sida www.li.se/Avtal13, länk http://goo.gl/GlZVv.

Butiksavtalet (med Handelsanställdas förbund) 

respektive Serveringsavtalet (med Hotell och Res-

taurang Facket) är ännu inte klara. När dessa av-

tal är klara kommer information sändas ut till alla 

berörda medlemsföretag och fi nnas på vår hem-

sida.

Nya regler om ferielön i Livsmedels-
avtalet
Som komplettering till Livsmedelsavtalet som gäl-

ler för tiden 1 april 2013 till 31 mars 2016 har Livs-

medelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet 

träffat en överenskommelse om ny punkt 4.6 i Livs-

medelsavtalet. Punkten innehåller en defi nition av 

ferielön och anger att ferielön betalas för anställda 

upp till och med 25 års ålder vid feriearbete, det vill 

säga arbete under ledigheter under en pågående 

utbildning eller vid övergång mellan en avslutad 

utbildning och start av en planerad ny utbildning. 

Ferielön betalas också under de tre sommarmåna-

derna efter avslutad gymnasieutbildning. Sedan ti-

digare gäller att de lokala parterna kan träffa över-

enskommelse om ferielön. Vid frågor om ferielön är 

ni välkomna att höra av er till oss på Livsmedels-

företagen. 

Höstens kurser för medlemsföretagen 
FÖRHANDLINGSKURS

Kursen riktar sig i huvudsak till dig som för arbetsgivarens 

räkning genomför och deltar i lokala förhandlingar på ar-

betsplatsen. Syftet är att ge dig som förhandlar både teore-

tisk och praktisk kunskap i konsten att förhandla. Vi går ige-

nom regelverket i de för förhandlingen mest centrala lagarna: 

medbestämmandelagen och förtroendemannalagen samt 

aktuella regler i de kollektivavtal som gäller för Livsmedels-

företagens medlemsföretag. En stor del av kursen ägnas åt 

praktiska exempel, diskussioner och rollspel.

Kursledare är förhandlare på Livsmedelsföretagen med stor 

praktisk erfarenhet av förhandlingar. 

När: 10-11 september 2013

Var: Margeretetorps Gästgifvaregård, Hjärnarp

Sista anmälningsdag: 9 augusti 2012

Ord om kursen från tidigare deltagare:

”Två väldigt engagerade ledare med mycket kunskap och 

erfarenhet”

”Uppskattat blandningen av teori-praktik-feedback”

”Pärmen kommer bli min nya bibel!”

ARBETSGIVARENS ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN

För att bättre möta framtida behov och krav behöver chefer 

och ledare grundläggande arbetsmiljökunskaper med beto-

ning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursdagarna 

ger kunskaper om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö 

och säkerhet, samt en större förståelse för arbetsmiljöns 

betydelse för individen och företaget.

Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal i arbetsle-

dande ställning, personalansvariga och arbetsgivarrepresen-

tanter i skyddskommitté eller motsvarande. Under kursen 

ges praktiska tips som gör det lättare att förbättra arbets-

miljöarbetet.

När: 24-25 september 2013

Var: Grythyttans Gästgivaregård, Grythyttan

Sista anmälningsdag: 19 augusti 2013

ARBETSRÄTT

Under två dagar får du stifta bekantskap med de vanligaste 

lagarna som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och 

anställd/fackförening. Kursen behandlar även de kollektiv-

avtal som gäller för Livsmedelsföretagens medlemsföretag.

När: 6-7 november 2013

Var: Sigtuna Stadshotell, Sigtuna

Sista anmälningdag: 7 oktober 2013

Ytterligare information om kurserna, anmälningsformu-

lär och kontakt- och prisuppgifter fi nns på vår hemsida: 

http://goo.gl/5tZKn
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Övrigt 

Anmäl dig till vårt arbetsmiljönätverk!
Hittills är det över 60 personer som anslutit sig till Livs-

medelsföretagens arbetsmiljönätverk där du som deltagare 

får information om nyheter och aktiviteter inom arbetsmiljö-

området. Du får även möjlighet att lämna synpunkter i olika 

sakfrågor och remissvar. Informationen skickas ut via e-post. 

Tanken med nätverket är också att utbyta kunskaper och 

erfarenheter med varandra. 

Anmäl dig till Malin Strömberg, tel. 08-762 65 04, via e-post 

malin.stromberg@li.se eller fyll i formuläret direkt via denna 

länk:  http://goo.gl/8g5zp 

Bättre villkor för utländska bärplockare
En samlad livsmedelsbransch samlade den 26 juni en unik 

överenskommelse i syfte att skapa bättre villkor för bärplock-

are i de svenska skogarna.

- Vi vill göra det ännu svårare för oseriösa individer som 

utnyttjar arbetskraftsinvandrare och istället se till så att de 

plockare som kommer hit från länder utanför EU får goda 

och trygga arbetsvillkor, säger Livsmedelsföretagens VD 

Marie Söderqvist.

Klicka på länken för att läsa rapporten:

http://goo.gl/JuCi9
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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. Matnyttigt publiceras 

sju gånger per år och är kostnadsfritt för alla Li:s medlems-

företag. 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.

Prenumerera på andra nyhetsbrev från Li

ArbetsgivarNytt från Li
I ArbetsgivarNytt informerar Li fortlöpande

om nyheter inom arbetsrätt och Arbetsdom-

stolens domar sammanfattas och 

kommenteras.  ArbetsgivarNytt 

kommer ut med ca 10 nummer per år. 

Linnéa Eriksson, Livsmedelsföretagen

Följ oss på Facebook! 

– facebook.com/livsmedelsforetagen

Följ oss på Twitter - @livsmedel

Sommar på Livsmedelsföretagen
Våra förhandlare fi nns tillgängliga under hela sommaren. 

Du når oss på vårt journummer 08-762 65 00.

Glad sommar!



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


